
 

Skoroszyce, dnia 27.05.2020 r.  

ZP.271.2.2020.IBK 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Chróścinie – II etap”.   

 Na podstawie art.38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia             

2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 22 maja 2020r. (data wpływu 
25.05.2020r.) :  
 Pytanie 1: 

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie listy materiałów użytych w Etapie I, w celu 
zachowania jednorodności wyglądu elewacji, np rodzaj płytek kamionkowych, rodzaj i kolor 
parapetów wewnętrznych... „ 
Odpowiedź: 
Zamawiający pomocniczo zamieszcza opis techniczny do projektu na podstawie, którego 
wykonany został Etap I. 
Pytanie 2:  
„Sprecyzowanie dokumentacji odnośnie wykonania instalacji sanitarnych, brak przedmiarów 
do instalacji sanitarnych.” 
Odpowiedź: 
Wykonanie instalacji sanitarnych zlecone zostało zgodnie z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w 2019 r. nr ZP.271.8.2019.IBK. Dokumentacja dotycząca tej części 
znajduje się na stronie Zamawiającego www.bip.skoroszyce.pl w zakładce Zamówienia/2019   
Pytanie 3:  
„Proszę o potwierdzenie, że zapis odnoszący się do wymiany wszystkich okien i stolarki 
dotyczy tylko ilości przedmiarowych.” 
Odpowiedź: 
Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, jest materiałem   
poglądowym i służy wyłącznie pomocniczo. 
Pytanie 4: 
Proszę o wyjaśnienie wymiarów, Pozycja kosztorysowa 47-49 są inne wymiary okien niż na 
rysunkach A7 do A10 i A12, które należy ująć w wycenie” 
Odpowiedź: 
Pozycje przedmiaru w pozycjach nr 47-49 są prawidłowe natomiast na rysunku A-13 jest zły 
opis obmiaru, tzn. jest  330x255 (6szt.) a winno być 330x115 (6szt.)   

 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 25 maja 2020r.: 
Pytanie 1: 
Proszę o skorygowanie we wzorze umowy zapisu paragrafu 1 punkt 4, "Przedmiot umowy 
obejmuje w szczególności roboty sanitarne i grzewcze w zakresie,"  zgodnie z powyższą 



odpowiedzią zapis staje się bezprzedmiotowy i wprowadza w błąd. Umowa powinna 
dotyczyć tylko zakresu objętego przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączniku nr 3 d SIWZ (wzór umowy ) wprowadza następującą zmianę: 
paragraf 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: (…)” 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów tj.: gwarancja wadium w wersji 
papierowej wraz z aneksami podpisanej przez Gwaranta za pomocą podpisu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego oraz czy taki dokument może być przekazany bezpośrednio od 
Gwaranta do Zamawiającego drogą elektroniczną oczywiście z zachowaniem wyznaczonego 
terminu składania ofert? 
Odpowiedź: 
Nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ albo mamy wersję papierową – i podpis 
własnoręczny, albo wersję elektroniczną – i podpis elektroniczny.  
Prawo nie zna formuły dokumentu papierowego podpisanego podpisem elektronicznym. 
Zgodnie bowiem z Kodeksem Cywilnym: 
Art. 78. [Zwykła forma pisemna] 
§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 
podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy 
wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest 
podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść 
oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. 
§ 2. (uchylony). 
Art. 78(1). [Forma elektroniczna] 
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia 
woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 
woli złożonym w formie pisemnej. 
 
Pytanie 3: 
Czy i w jakim terminie Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wydania takiego pełnomocnictwa. 
  
  
Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści 
składanych ofert. 
          
         Zatwierdzam 
                 Barbara Dybczak    
        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 27.05.2020 r.  


