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IZP.271.45.2019      Stryjno Kolonia, 2019-11-22 r. 

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja zabytkowego dworu  

w Rybczewicach Drugich.” 

 

W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.) udziela wyjaśnień: 
 

 

PYTANIE NR 1: 

Stolarka  okienna ma mieć  jeden  kolor - ciemny dąb 

Odpowiedź: 

 Tak stolarka okienna ma mieć kolor ciemny dąb 

 

PYTANIE NR 2: 

Drewno na okna -  można zastosować sosnę na mikro wczepy. 

Odpowiedź: 

 Tak ale nie w warstwie widocznej. 

 

PYTANIE NR 3: 

Szprosy w oknach mają być  naklejane czy tzw. wiedeńskie. 

Odpowiedź: 

 Zastosować szprosy w oknach wiedeńskie 

 

PYTANIE NR 4: 
Rysunek A12 -  przedstawia drzwi Holu- do renowacji  i odnowienia. Czy wchodzi to 

w zakres zadania?   Brak w przedmiarach informacji. 

Odpowiedź: 

 Tak należy ująć do wyceny. 

 

PYTANIE NR 5: 

Na parterze  pomieszczenie  1.2 - czy zadanie  obejmuje renowacje  i odtworzenie 

drzwi?  

Odpowiedź: 

 Tak należy ująć w wycenie 

 

PYTANIE NR 6: 

Czy zakres prac do wykonania obejmuje wymianę  parapetów 

wewnętrznych  przy  oknach? Jeżeli zakres prac  obejmuje  proszę  o  podanie z jakiego 

materiału ma być wykonany parapet? 

Odpowiedź: 

 Tak należy ująć w wycenie. Należy wykonać parapety drewniane. 

 

PYTANIE NR 7: 
Jak odbywa się płatność? Jednorazowo na podstawie faktury w oparciu o bezusterkowy 

protokół odbioru końcowego robót budowlanych, czy przewiduje się płatności częściowe 

podczas realizacji inwestycji?. 
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Odpowiedź: 

1.  Rozliczenie za realizację zamówienia będzie następować fakturami częściowymi, 

wystawianymi nie częściej niż na 1 miesiąc, pod warunkiem zakończenia w całości danego 

etapu prac lub elementu prac, potwierdzonego protokołem częściowego odbioru 

wykonanych robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz fakturą 

końcową. 

2.  Suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia 

określonego w § 10 niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego robót budowalnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiciela zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy podane  

w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

zamawiającego. 

5.  Za zapłatę przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego. 

6.W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

za zwłokę w wysokości ustawowej. 

 

PYTANIE NR 8: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o plan zagospodarowania terenu  

z naniesionymi: przyłączam wodociągowym, kanalizacyjnym, umiejscowieniem hydrantu 

zewnętrznego. 

Odpowiedź: 

Uzupełniono dokumentację - Plan zagospodarowania terenu – uzupełnienie 

 

PYTANIE NR 9: 
W dokumentacji projektowej brak opisu technicznego wykonawczego dla przyłączy  

i instalacji wewnętrznej wod-kan, c.o. 

Odpowiedź: 

Uzupełniono dokumentację - Przyłącza wewnętrzne wod-kan,-c.o. 

 

PYTANIE NR 10: 
Proszę o uzupełnienie: Wytycznych Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków IN.5183.21.3.2015 z 08.07.2015 r. 

Odpowiedź: 

Gmina nie posiada wytycznych Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

IN.5183.21.3.2015 z 08.07.2015 r. 

 

PYTANIE NR 11: 

Czy Zamawiający wydłuży okres realizacji dotyczący zagospodarowania terenu ujętego 

we wcześniejszym postępowaniu przetargowym. Zakres prac ujętych w obecnym 

postępowaniu obejmuje wykonanie izolacji wokół budynku, prace naprawcze ścian 

fundamentowych oraz ustawienie rusztowań na czas trwania realizacji. W okresie zimowym 

wykonanie izolacji może być niemożliwe, ale układanie kostki tak. W związku z powyższym 

zasadne by było kończenie dwóch zadań w zbliżonym okresie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wydłuży okresu realizacji zadania.  

Wykonanie izolacji bitumicznej jest możliwe nawet w temperaturze -5 stopni przy 

użyciu odpowiedniego produktu lub można wykonać zadaszenie wykopów i ogrzewać przez 

odpowiedni czas. 

 

PYTANIE NR 12: 

Proszę o informację jak będzie formalnie podzielony plac budowy. 

Odpowiedź: 

Do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 

 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Rybczewice 

    /-/ mgr Renata Trała 

        Sekretarz Gminy 


