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Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
roboty budowlane, nazwa zadania:  

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr 
ewid. 3621/1) 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Planowany termin składania ofert: 3 września 2013 r. do godz. 10:00. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

W dniu 14 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Treść pytania: 
Przystępując do przetargu na wykonanie zadania: "Budowa sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy" zwracamy się z prośbą o zamieszczenie  
w dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego sali gimnastycznej, w szczególności 
PW konstrukcyjnego i instalacyjnych. Dostępny jest jedynie projekt budowlany, na podstawie 
którego sporządzenie rzetelnej wyceny nie jest możliwe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej następujące projekty wykonawcze: 

1) projekt wykonawczy konstrukcji na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej 
przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, 
stron 45, 

2) projekt wykonawczy architektury na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej 
przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy - 
część 1, egz. 2/1, stron  42, 

3) projekt wykonawczy architektury na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej 
przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, 
Architektura - część 1, egz. 2/2, stron  20, 

4) projekt wykonawczy instalacji wod-kan, gazu, centralnego ogrzewania, ciepła 
technologicznego, ppoż., wentylacji mechanicznej i kotłowni hali sportowej 
połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy, stron 26, 

5) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budowy hali sportowej połączonej 
przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, 
stron  38. 
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