
     Zegrze Płd., dnia 27 listopada 2019 r. 

  

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZACYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A, 

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Remont i renowacja dachu budynku nr 18 w Wojskowym Instytucie Łączności” – 

oznaczenie sprawy ZP-24-19-DTO, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań 

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 
„Proszę o wyjaśnienie czy pokrycie dachu ma być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej na rąbek podwójny zgodnie z projektem budowlanym czy zgodnie z przedmiarem 
robót z paneli typu PD510 P-S Pruszyński na tzw. klik.”  

Odpowiedź: 
W związku z tym, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków, a dokumentacja techniczna 
została uzgodniona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace należy 
wykonać zgodnie z projektem budowlanym. To znaczy, że pokrycie dachu należy wykonać  
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na rąbek podwójny. 
 
Pytanie nr 2: 
„Projekt budowlany w pkt. 7.3 mówi by do krokwi przybić nowe deskowanie gr 2,5cm, a brak tej 
czynności w przedmiarze, proszę o wyjaśnienie.” 

Odpowiedź: 
Jeśli stan techniczny deskowania dachu (po zdjęciu blachy) zostanie określony jako dobry (przez 
Inspektora Nadzoru Budowlanego), należy je pozostawić.  
W części dachu gdzie jest konieczność wymiany drewnianych belek konstrukcyjnych, należy 
deskowanie zdemontować a po skończonych pracach użyć desek z demontażu lub wymienić na 
nowe. 
Zgodnie z pkt. 2 Rozdziału XIV SIWZ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 
kosztorysowe opisane w art. 630 §1 zdanie pierwsze, art. 630 §2 i 631 kc. Wynagrodzenie 
kosztorysowe to wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia planowanych prac  
i przewidywanych kosztów, i może ono ulec podwyższeniu, zwłaszcza w sytuacji, gdy kosztorys 
sporządził Zamawiający, a w toku realizacji zamówienia zaszła konieczność przeprowadzenia 
prac nieprzewidzianych w kosztorysie. Zamówienie rozliczane będzie kosztorysem 
powykonawczym.  
Jednocześnie w § 12 ust. 3 projektu umowy, będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ, Zamawiający 
określił w jaki sposób będą rozliczane wszelkie prace nie ujęte w przedmiarze robót, zwiększone 
w porównaniu z przedmiarem robót oraz roboty „zamienne” bądź „roboty zaniechane”  
 
 
Jednocześnie, Wojskowy Instytut Łączności działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). 

Zamawiający zmienia treść: 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  
ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godziny 
10:00.”  



 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2 na zapis: 

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:  

„Remont i renowacja dachu budynku nr 18 w Wojskowym Instytucie Łączności,  
nr sprawy ZP-24-19-DTO 

Nie otwierać przed 12.12.2019 r. godz. 10.30” 

 SIWZ, Rozdziału XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 
Południowym, w sali nr 101, w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10.30.” 

 Załącznika nr 4 do SIWZ Przedmiar robót – ślepy kosztorys. Zamawiający na stronie 
internetowej (www.bip.wil.waw.pl ) zamieścił Przedmiar robót – ślepy kosztorys Załącznik nr 
4 do SIWZ, po modyfikacji.  

 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego 
siedzibie.  

http://www.bip.wil.waw.pl/
http://www.bip.wil.waw.pl/

