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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIW Z) 
ORAZ ZMIANA JEJ TRE ŚCI  

 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej poprzez budow ę ogólnodost ępnej Sali sportowej w śywocicach”. 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami, zwanej dalej „ustawą”, 

dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, Ŝe: 

 

W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy, wykreśla się ostatnie zdanie z § 6 ust. 2 o brzmieniu: 

„Wartość faktury końcowej nie moŜe być mniejsza niŜ 10% ceny oferty”.  

 

Odpowiadając na pytania wykonawcy wyjaśniam:  

 

Pytanie 1: Zasilanie energetyczne kablowe obiektu wg. przedmiaru jest YAKSXS 4x120mm2, wg. 

planu zagospodarowania i opisu YKY 5x16mm2, natomiast wg. uzupełnionego w wyjaśnieniach 

schematu ideowego YAKY 4x10mm2. Co jest prawidłowe. 

Odpowied ź: Powinno by ć YKY 5x16mm². 

 

Pytanie 2: Jakim przewodem ma być wykonana instalacja elektryczna 400V, gdyŜ w przedmiarze 

/poz.123/ jest YADY 5x2,5 mm2, natomiast w opisie YDY 5x2,5 mm2. 

Odpowied ź: Powinno by ć YDY 5x2,5 mm². 

 

Pytanie 3: Czy w elemencie "Instalacja deszczowa" poz.176 i 177 przedmiaru ma 

być ujęta do wyceny, pomimo Ŝe rynny i rury spustowe ujęto równieŜ w poz. 71 i 72 przedmiaru. 

Odpowied ź: NaleŜy uwzgl ędnić jedynie rynny i rury spustowe z przedmiaru poz. 71  i 72.  

 
Pytanie 4: NaleŜy uściślić zakres prac dot. wykonania kanalizacji deszczowej, gdyŜ w przedmiarze 

ujęto jedynie 2 szt. studni rewizyjnych bez odcinków rur i robót ziemnych, w opisie instalacji wod.-kan. 

dołączonym do dokumentacji /pkt.9/ ujęto skrzynki rozsączające, a w opisie nowym przekazanym w 

wyjaśnieniach z dn.23.11.br./pytanie 9/ brak części opisowej na temat kanalizacji deszczowej. 

Odpowied ź: Opis techniczny instalacji wod.-kan. znajduje si ę w piśmie nr BPiZ-341/08/P-04/10 z 

dnia 2010-11-23, opublikowanym na stronie interneto wej Zamawiaj ącego „Zmiana tre ści SIWZ i 

wyjaśnienia tre ści SIWZ”.  NaleŜy przyj ąć kalkulacje własn ą zgodnie z obowi ązującymi normami 

i wymogami .    
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