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 26.1.2.2021  Opole, 31.08.2021 r. 

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Odpowiedzi nr 4 

na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(nr ogłoszenia 2021/BZP 00154332/01 z 19.08.2021 r., zmiana ogłoszenia 2021/BZP 00164261/01 

z 30.08.2021 r.) na przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz 

z poprawą otoczenia 

strony internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wyko-

nawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień. 

Zapytanie Wykonawcy z 30.08.2021 r.: 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii: 

1. W związku z faktem, że postępowanie niniejsze jest kontynuacją robót (stanowi II etap inwestycji), to 

poprosimy o wyjaśnienia odnośnie do gwarancji oczekiwanej ze strony wykonawcy, tj. w jaki sposób 

zostanie rozdzielona odpowiedzialność za wykonane prace w obrębie poszczególnych etapów? 

2. Dotyczy robót instalacyjnych, elektrycznych, montażu podnośnika itp. 

2.1. Ponieważ obecne zadanie obejmuje m.in. montaż urządzeń, to prosimy i wyjaśnienie w jaki 

sposób Inwestor oczekuje usuwania ewentualnych usterek, jeśli pojawiłyby się one np. 

w okablowaniu czy rozdzielnicach? 

2.2. W jaki sposób usuwanie w/w/ usterek, czy też inne prace poprawkowe dotyczące zakresu I etapu 

inwestycji będą rozliczane, jeżeli będzie musiał wykonać je wykonawca wyłoniony w obecnym 

postępowaniu? 

3. Prosimy o udostępnienie protokołów pomiarowych, sporządzonych w trakcie odbiorów robót I etapu. 

4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej I etapu inwestycji. 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu składania ofert o 10 dni roboczych. 

Motywujemy ją faktem, że po otrzymaniu kompletu odpowiedzi na zadane Państwu pytania (tj. 

przesłane w pismach 24, 25, 26 i 27 sierpnia br. Oraz w dniu dzisiejszym), powstanie konieczność 

odniesienia się do poruszanych w nich kwestiach. Poza tym przygotowanie profesjonalnej 

i konkurencyjnej oferty w istotnej części jest uzależnione od pozyskania propozycji cenowych 

potencjalnych dostawców lub podwykonawców, co również wymaga czasu. Liczymy na pozytywne 

rozpatrzenie naszej prośby, co umożliwi nam sporządzenie i przedstawienie rzetelnej oferty.” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad 1. 

Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za prace wykonywane w poszczególnych etapach inwesty-

cji rozdzielona będzie zgodnie z podpisaną umową na poszczególne etapy, na podstawie udzielonej w niej 

gwarancji na wykonane roboty. W związku z powyższym za I etap inwestycji odpowiada poprzedni wy-

konawca robót budowlanych. 

Ad 2. 

Zamawiający informuje, że ewentualne usterki oraz prace poprawkowe dotyczące zakresu I etapu 

inwestycji realizowane będą na podstawie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę realizującego I etap. 

Ad 3. 

Zamawiający informuje, że protokoły pomiarowe dostępne są w siedzibie Zamawiającego (ul. Minory-

tów 3, 45-017 Opole). Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 77 453 78 72) możliwy 

jest wgląd do w/w dokumentów. 

Ad 4. 

Zamawiający informuje, że dokumentacja powykonawcza I etapu inwestycji dostępna jest w siedzibie 

Zamawiającego (ul. Minorytów 3, 45-017 Opole). Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 

(tel. 77 453 78 72) możliwy jest wgląd do w/w dokumentacji. 

Ad 5. 

Zamawiający 30 sierpnia 2021 r. opublikował, na stronach prowadzonego postępowania, zmianę treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert do 8.09.2021 r. do 

godz. 10:00. Zdaniem Zamawiającego jest o wystarczający czas na przygotowanie profesjonalnej i kon-

kurencyjnej oferty. 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są 

wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

DYREKTOR 

 

dr Violetta Rezler-Wasielewska 

 


