
Zdzieszowice, dnia 04.02.2021 r.

G M I N A    Z D Z I E S Z O W I C E
Znak sprawy :  ZB.271.2.2021

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

podstawowym  bez  możliwości  negocjacji  na:  „Budowa  budynku  wielofunkcyjnego  w
Januszkowicach (ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” - znak
sprawy:  ZB.271.2.2021

I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami ) (dalej: „ustawa Pzp”), poniżej przedstawia

treść  zapytań  złożonych  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
W materiałach przetargowych brak schematu zasilania opraw awaryjnych w budynku, prosimy o

uzupełnienie. 

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z Opisem Technicznym, tzn. zasilić z

obwodów oświetlenia podstawowego poszczególnych pomieszczeń sprzed włącznika oświetlenia. 

Zapytanie nr 2:
Zapisy §22 pkt 9 wzoru umowy dotyczące kalkulacji robót dodatkowych przewidują ich rozliczenie

na  podstawie  minimalnych  stawek  Sekocenbudu.  niestety  minimalna  stawka  robocizny  z

Sekocenbudu  nie  odpowiada  minimalnej  stawce  wynagrodzenia,  regulowanej  ustawowo,  co

powoduje,  iż wykonawca byłby zmuszony wykonać takie roboty poniżej  kosztów wytworzenia.

Proszę o zmianę zapisów w tym zakresie na stawki średnie.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, w  zakresie

załącznika nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowne w § 22 ust. 9: 

jest: 

9.  W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robót o których mowa w ust.

      7 powyżej, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę na etapie składania

ofert  będą  rozliczane  według  cen  jednostkowych  z  tej  szczegółowej  wyceny  robót.  W

przypadku  realizacji  robót  po  upływie  pierwszego  roku  obowiązywania  umowy  ceny

jednostkowe mogą ulegać  waloryzacji  o  wskaźnik inflacji  podany przez  Główny Urząd

Statystyczny w obowiązującym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót

przedłożonej  przez  Wykonawcę  przed  zawarciem  niniejszej  umowy,  rozliczane  będą

kosztorysami  powykonawczymi  wykonanymi  metodą  uproszczoną,  sporządzonymi  na



podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych

wyjściowych do kosztorysowania na poziomie nie wyższym niż wg najniższych stawek

oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym dokonywana jest zmiana

umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjęte  zostaną stawki  z

faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty.
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Wartości  wyjściowe  przyjęte do ustalenia  robocizny nie mogą być niższe od minimalnej

stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 oraz z 2019r. Poz. 1564).

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman
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