
Znak sprawy: ZP/1/2020  
 

Nazwa zamówienia: „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej  

                                     im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27”. 

 
Czeladź, dnia 23.04.2020 r. 

 

Zamawiający: 

Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Marii Nogajowej 

w Czeladzi  

ul. 1 Maja 27 

41-250 Czeladź 

........................................... 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

 

wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych 

w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej   Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej  

w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27”. 
 

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Nogajowej w Czeladzi , przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informuje o zmianie terminu 

składania i otwarcia ofert. 

 

Pytanie nr 1. 

Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ w rozdziale III, punkcie 5 "Informacje dodatkowe" (str. 6 pliku PDF) ust. 

5.1. "Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego opracowanego 

na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy należy sporządzić 

metodą kalkulacji uproszczonej wg kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.".  

Czy powyższy zapis oznacza że należy załączyć do oferty dwa kosztorysy do każdego przedmiaru osobny ? 
Odpowiedź 

Zamawiający wraz z dokumentacją zamieścił dwa przedmiary robót. W związku z tym Wykonawca wraz  

z ofertą składa dwa kosztorysy ofertowe. 

Pytanie nr 2. 

W przedmiarze na roboty w pozycji nr 10 "Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na 

podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i głębokości 0.4 m 

4,2*0,6*3+5,3*0,6+1,6*1,2+6,1*0,3*8" jako jednostka miary jest podana "sztuka". Sądząc po ilości podanej 

pozycji nr 10- 27,300 sztuk i patrząc na opis pozycji nr 10 "wykonanie tynków....."  uważam, że w pozycji  

nr 10 jednostką miary powinien być metr kwadratowy a nie sztuka. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii  

i ewentualną informację o właściwej jednostce miary w ww pozycji przedmiaru. 
Odpowiedź 

W przedmiarze w poz. 10. należy przyjąć m2.  

Wykonawca może ale nie ma obowiązku poprawienia w przedmiarze jednostki miary, o której mowa powyżej. 

Jeżeli Wykonawca nie poprawi w przedmiarze jednostki miary z „sztuka” na „m2”, Zamawiający uzna,  

a wykonawca wyraża zgodę, że prawidłową jednostką miary jest „m2”.  

  

 



 

 

Pytanie nr 3. 

W rozdziale XXV pkt 3 ust. 3.3. podpunkt 4 (str. 30 pliku PDF) jest napisane: W formularzu ofertowym  

Wykonawca zobowiązany jest podać minimum 2 wykonane roboty budowlane jako warunek udziału  

w postepowaniu, który zostanie potwierdzony przez wykonawcę w przypadku oceny jego oferty jako  

najkorzystniejszej.  W którym miejscu formularza ofertowego mają być podane 2 roboty budowlane jako  

warunek udziału w postępowaniu ? Czy może to być napisane w dodatkowym załączniku do oferty?  

W formularzu znajduje się tylko miejsce na wypisanie doświadczenia kierownika budowy.  
Odpowiedź 

Zapis w rozdziale XXV pkt 3 ust. 3.3. pkt 4 SIWZ dotyczy doświadczenia kierownika budowy – Formularz 

ofertowy pkt 5 - Tabela. 

Pytanie nr 4. 

W rozdziale XXI pkt 2 podpunkt 2.3. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną polegającą na  

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek  

przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT;  W formularzu ofertowym należy podać 

cenę brutto i wynagrodzenie wg zapisów w projekcie umowy par. 8 pkt. 3 będzie płatne na podstawie  

kosztorysu powykonawczego tzn. razem z podatkiem VAT.  
Proszę o wyjaśnienie dlaczego ceny w kosztorysie mają być podane bez podatku VAT. 
Odpowiedź 

Wykonawca w kosztorysach ofertowych dla poszczególnych pozycji kosztorysowych podaje ceny jednostkowe 

bez podatku od towarów i usług (VAT). Do sumy cen jednostkowych doliczany jest należny podatek od towarów 

i usług (VAT). 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający po otwarciu ofert przyśle załączniki na wezwanie tj. doświadczenie wykonawcy  

+ referencje oraz Wykaz Osób ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia pkt. 6, przedmiotowe postepowanie prowadzone jest 

w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. Procedura odwrócona.  

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów. Wraz z wezwaniem  

Zamawiający prześle stosowne załączniki, tj. wykaz robót oraz wykaz osób. 

 Pytanie nr 6. 
Z dokumentacji nie wynika jednoznacznie w jaki sposób ma zostać wymieniona instalacja odgromowa.  

Prosimy o informację czy należy zamontować drut ocynkowany zamocowany na uchwytach betonowych, czy 

wykonać instalację złożona z naciągniętych linek, zamocowanych i naprężonych do uchwytów metalowych. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć drut ocynk 8mm na uchwytach. 

Pytanie nr 7. 

W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej oraz przedmiarów prac do wykonanie, prosimy o odpowiedź 

dotyczącą konieczności lub jej braku przewidywania w wycenie kosztów związanych z ewentualnymi  

zajęciami pasów drogowych lub ich części. Budynek usytuowany jest w zabudowie i konfiguracji miejskiej, 

wiec taka potrzeba może się ujawnić. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie kto za te czynności będzie ponosił 

koszty? Jeśli będzie to dotyczyć wybranego wykonawcy prosimy o uzupełnienie szczegółów przedmiarów  

w opisanym zakresie. 

Odpowiedź 

W wycenie kosztów oferty nie należy uwzględniać kosztów zajęcia pasa drogowego. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu  

i upływa dnia 30.04.2020 r. o godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r.  

o godzinie 12:30. 
 

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia  

zamieszczenia na stronie internetowej.  
Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Zatwierdzam 

 
Bożena Podgórska 

Dyrektor  

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Nogajowej  

w Czeladzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.mbp.czeladz.pl 
2. a/a 

Sprawę prowadzi: Ilona Duda; e-mail: sekretariat.mbp@mbp.czeladz.pl 
 


