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1. W zwi zku z rozliczeniem zadania kosztorysowego powykonawczego pytam czy
nale y doda  do przedmiaru dodatkow  pozycj  uwzgl dniaj  koszty wskazane w
pkt 3.8 Specyfikacji.

2. W jakiej wersji nale y do czy  kosztorys w formie uproszczonej czy szczegó owej?
3. W nawi zaniu do § pkt 5 umowy prosimy o jasne sprecyzowanie czy Zamawiaj cy

przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej r ki w my l art. 67 PZP?
4. W nawi zaniu do art. 29.1 oraz 2 PZP prosimy o doprecyzowanie warunku opisanego

w punkcie 5.5 ppkt 2 w zakresie posiadanej wiedzy i do wiadczenia. Co oznacza
„wykona  roboty budowlane odpowiadaj ce przedmiotowi zamówienia.”?

Ad 1.

W kosztorysie ofertowym nale y uwzgl dni  koszt wykonania pomiaru geodezyjnego
powykonawczego (mapa powykonawcza) oraz uwzgl dni  jako osobn  pozycj  koszty
wykonania tablic jak w opisie SIWZ.

Ad 2.

Do  oferty  nale y  do czy  kosztorys  w  takiej  formie  jak  przedstawia  to  za cznik  do  SIWZ
(czyli w formie uproszczonej).

Ad. 3

 Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej r ki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5
ppkt b tylko na roboty niezb dne, których wykonanie stanie si  konieczne w trakcie realizacji
robót, na wskutek sytuacji niemo liwej wcze niej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzale nione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Przedmiot zamówienia zosta  opisany zgodnie z art. 29 ust. 1 w sposób jednoznaczny i
wyczerpuj cy.  Zgodnie  z  art.  31ust  1  PZP  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  si  w
dokumentacji projektowej oraz STWiOR za czonych do SIWZ.

Ad 4.

Opis przedmiotu zamówienia w aden sposób nie utrudnia uczciwej konkurencji. Warunki
udzia u w post powaniu wg zamawiaj cego w aden sposób nie s  zani one. Intencj
zamawiaj cego przy ustalaniu warunków udzia u jest udzia  wykonawców kompetentnych,
dlatego zamawiaj cy da wykazaniem si  do wiadczenia, e wykona



roboty budowlane odpowiadaj ce przedmiotowi zamówienia zawartym w pkt 3.3 w SIWZ.

Nadmieniamy jednocze nie, e przedmiot zamówienia z uwagi na warto  zabytkow
wpisan  do rejestru zabytków obj ty b dzie nadzorem Konserwatora Zabytków, nadzorem
autorskim wykonawcy projektu i inspektora  nadzoru inwestorskiego.

Od wykonawcy ponadto wymaga si  wykazu osób z do wiadczeniem i uprawnieniami do
wykonania prac przy obiektach zabytkowych.

Odpowiedz zosta a zamieszczona na stronie BIP Urz du Miejskiego w I owej.


