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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

          
Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 
 
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”  
 

skierowane zostały do zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z SIWZ: „V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
tj.: 
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
… 
b) Przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.” 
proszę o uściślenie jakiej wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy 
wymaga Zamawiający – powyżej jakiej wartości Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony. 
 
Odpowiedź 1 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie dokumentów, jakie może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający ma prawo 
żądać: „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert „ i tego żąda. Nie określamy tu żadnych warunków 
brzegowych, natomiast w przypadku wyłonienia najlepszej oferty (obliczonej zgodnie z parametrami i 
wymaganiami zawartymi w SIWZ, taka informacja będzie przedmiotem analizy z naszej strony.  
 
Pytanie nr 2 
W SIWZ pojawia się zapisy: „…pomocniczo przedmiary robót (załącznik nr 11)” oraz „przedmiary robót mają 
dla Wykonawcy jedynie znaczenie pomocnicze”, które mogą sugerować, że przedmiary należy traktować 
pomocniczo i nie są one podstawą rozliczenia z Zamawiającym. 
W SIWZ pojawia się również zapis: 
„Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. 
Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ).” 
Proszę o potwierdzenie, że podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) 
- określają one zakres prac oraz są podstawą do rozliczenia z Zamawiającym – są podstawą ustalenia ceny 
ofertowej. 
 
Odpowiedź 2 
Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją i jedynie fragmentem większego zakresu prac modernizacyjnych i 
rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Z tego też względu do sporządzenia ceny ofertowej w zakresie 
obmiarowym i ilościowym należy posługiwać się przedmiarem, pamiętając, że ma on charakter pomocniczy 
w stosunku do projektu budowlanego.  
Przedmiar ten powinno się zweryfikować z projektem w zakresie wymagań materiałowych i sztuki 
budowlanej wykonania zadania.  



Pozycje przedmiarowe są często przyjęte do obliczeń „przez analogię”, natomiast  wymagania szczegółowe 
w zakresie rodzaju i cech charakterystycznych wbudowywanych materiałów, są w dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 
 
Odpowiedź 3 
Proponujemy termin wizji lokalnej w czwartek 23.03.2017 godz. 9.00 na ul. Szpichlernej 19,  
we Włocławku, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający ze względu na specyfikę, długi okres realizacji oraz wartość planowanej inwestycji 
przewiduje płatności częściowe? 
Proponujemy umożliwić wystawienie przez Wykonawcę faktur raz w miesiącu z terminem płatności 30 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej, faktury VAT na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru robót – częściowego. 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o uściślenie / potwierdzenie z jakiego materiału ma zostać wykonana stolarka.  
Zgodnie z Nr. Rys. A12. ZESTAWIENIE STOLARKI 
– OKNA – DREWNIANE (w przedmiarze dodano natomiast: przeszklone szybą ciepłą, zewnętrzną 
antywłamaniową P 4 i wbudowanym nawiewem + mleczna folia na szybie wewn.); 
- DRZWI ZEWNĘTRZNE – ALUMINIOWE (w przedmiarze natomiast: Ścianki szklone z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW - ciepłego w kolorze jasnym ustalonym z Inwestorem z wmontowanymi drzwiami 
zewnętrznymi, jednoskrzydłowymi + 2 zamki + klamka antypaniczna, całość przeszklona szybą ciepłą, 
bezpieczną P 4); 
- DRZWI WEWNĘTRZNE – DREWNIANE (w przedmiarze natomiast: Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne…). 
 
Odpowiedź 5 
Stolarka okienna ma być wykonana zgodnie z rys. nr A 12 ZESTAWIENIE STOLARKI, pozycje przedmiarowe są 
często przyjęte do obliczeń „przez analogię”, natomiast  wymagania szczegółowe w zakresie rodzaju i cech 
charakterystycznych wbudowywanych materiałów, są w dokumentacji projektowej. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna Dz2 i Dz3 zgodnie z rys. nr A 12 ZESTAWIENIE STOLARKI, materiał 
ALUMINIUM CIEPŁE.  
W dokumentacji jest prawidłowo, natomiast w przedmiarze wpisano stolarkę PCW dla Dz2  
i Dz3, należy przyjmować materiały dla poszczególnych rodzajów stolarki zgodnie z rys. A12 dokumentacji 
(opis w zał. nr 9 do SIWZ – MHW projekt zamienny 15.12.2014 architektura – „Stolarka”). 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o rysunek szczegółowy: gzymsy, o wysięgu do 50 cm - przedmiar – 19 d.3 – czy należy rozumieć, że 
jest to część elementu „WIENIEC W2 - 6,23 m + 20%”? 
 
Odpowiedź 6 
Rysunek szczegółowy gzymsu jest w dokumentacji projektowej – Konstrukcja nr rys. 5 i 6  
(opis w zał. nr 9 do SIWZ – Projekt konstrukcyjny MHW – „5wieniecW1,2,3” oraz „6pl1”). 
 
 
Udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany terminu składania ani otwarcia ofert. 
 

 


