
 

      

 

                                       Swarzędz, dnia 14 stycznia 2021 r. 

WRPZP.271-38/2020 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 zlokalizowanej w Zalasewie przy ul. Planetarnej, gmina Swarzędz.” 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 3 

W związku z postępowaniem dotyczącym rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 zlokalizowanej w Zalasewie przy ul. Planetarnej, gmina Swarzędz 

WRPZP.271-38/2020, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących rysunków 

dotyczących projektu wnętrz. Informacja o rysunkach znajduje się na 3 str. opisu 

technicznego do projektu architektonicznego wykonawczego. 

Wyjaśnienie nr 3 

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej rysunki dot. projektu wnętrz. 

 

Pytanie nr 4 

Czy w przypadku zaoferowania przez oferenta terminu zakończenia przedmiotu umowy  

w 230 dniach, tj., Sierpień / Wrzesień 2021 r, i dokonaniu skutecznego odbioru końcowego, 

Zamawiający wypłaci wykonawcy 100 % wynagrodzenia stanowiącego kwotę z umowy, 

przewyższająca 2 000 000 zł. w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Vat? Faktura 

końcowa zostanie wystawiona w dniu dokonania odbioru końcowego bez usterek tj. Sierpień 

/ Wrzesień 2021 r. Jeśli tak proszę o wniesienie  takiego zapisu do umowy. Jeśli nie, proszę 

o określenie terminu w jakim Zamawiający Zapłaci 100% wynagrodzenia z umowy w w/w 

zadaniu. 

Wyjaśnienie nr 4 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący 



 

sposób: 

 

- Strona 1 SIWZ pkt VII. otrzymuje brzmienie: 

„VII. Termin zakończenia całości przedmiotu umowy: od 230 dni do 290 dni od dnia 

przekazania placu budowy. (Przez zakończenie tego terminu rozumie się wykonanie 

wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej 

załącznik do SIWZ oraz dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy).” 

 

- W Rozdziale 1 – Instrukcja dla Wykonawców  

Pkt. 7.3 – Kryterium 2 – Termin zakończenia przedmiotu umowy (dni) otrzymuje 

brzmienie: 

„Kryterium „Termin zakończenia przedmiotu umowy” będzie rozpatrywane na podstawie 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu zakończenia 

przedmiotu umowy w pełnych dniach. Termin zakończenia przedmiotu umowy liczony będzie 

od daty przekazania placu budowy. Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin 

zakończenia przedmiotu umowy wynosi 230 dni natomiast najdłuższy termin zakończenia 

przedmiotu umowy wynosi 290 dni. (…)” 

 

- W Rozdziale 4 – Projekt umowy  

W § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie ................ 

dni od daty przekazania placu budowy, tj. do dnia................. Przez zakończenie całości 

przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych  

w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, dokonanie końcowego odbioru 

robót oraz wykonanie wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z postanowień 

niniejszej umowy, w szczególności wskazanych w § 7 i § 12 Umowy. „ 

 

W § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu 

01.06.2021r.” 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 12; 28; 30 ;78; 121 z przedmiaru budowlanego : „Opłata za 

korzystanie ze środowiska – grunt „ – Co dokładnie określają te pozycje ? Czy zamawiający 

ma na myśli koszty utylizacji i składowania na wysypisku gruzu i śmieci oraz wywozu  

i utylizacji ziemi z wykopu ? 



 

 

Wyjaśnienie nr 5 

Zamawiający informuje, że są to koszty utylizacji i składowania na wysypisku gruzu i śmieci. 
 
 

II. Zmian SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie Zamawiający dokonał na podstawie art. 

38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

 
 Z poważaniem 
         
         
       

                                                                                                 


