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Wyjaśnienie treści siwz nr 1 

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

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 157348-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej 
zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Planowany termin składania ofert: do 27 maja 2014 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 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia:  

W dniu 12 maja 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 

Treść pytania nr 1: 
STWiORB opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszt robót 
demontażowych instalacji c.o. i urządzeń i armatury kotłowni gazowej”, proszę o uzupełnienie 
przedmiaru robót branży sanitarnej o roboty, które Wykonawca będzie musiał wykonać w ramach tego 
zapisu. 

Odpowiedź: 
Roboty demontażowe urządzeń i armatury kotłowni gazowej należy wkalkulować w koszty 
związane z montażem tych urządzeń. Instalacja c.o. nie będzie demontowana 

Treść pytania nr 2: 
STWiORB punkt 3.1.4 „UWAGA: w ofercie przewidzieć możliwość wymiana doprowadzenia gazu 
ziemnego do kotła” proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży sanitarnej o odpowiednie pozycje 
kosztorysowe dotyczące tego zakresu robót. 

Treść pytania nr 3: 
STWiORB punkt 3.2. „UWAGA: w ofercie przewidzieć wykonanie przebić w ścianach i stropach oraz 
demontaż instalacji c.o.” proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży sanitarnej o odpowiednie 
pozycje kosztorysowe dotyczące tego zakresu robót. 

Odpowiedzi do pytania nr 2 i 3: 
Wskazane zakresy robót nie są  objęte przetargiem. 

Treść pytania nr 4: 
Czy montaż grzejników jest przedmiotem przetargu? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru 
robót.  

Odpowiedź: 
Montaż grzejników nie jest objęty zakresem przetargu.  
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