
 

 

Lipnik, dn. 31.05.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIE  nr 2 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Rozbudowa infrastruktury 

sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik”  Znak:  ZP.271.7.2019 

W odpowiedzi na zapytania  Zamawiający – Gmina Lipnik  27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.) wyjaśnia, iż:  

Pytanie nr 1 

Zamówienie obejmuje w ramach jednego zamówienia bez podziału na części dwa zadania, 
które są w różnych miejscach i które kompletnie różny zakres robót nie związany ze sobą. 

Tak określone zamówienie jest niefortunne ponieważ niekorzystne dla samego 
Zamawiającego. 

Wynika to z tego, że dwa różne zadania dotyczą zupełnie innych wykonawców, co powoduje, 
że oferta jedna na 2 zadania bez dzielenia na części może być mniej konkurencyjna niż w 
przypadku podziału na części. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie podziału zamówienia na 2 części tj. 
osobno zadanie w Lipniku i osobno we Włostowie. 

Odp.  

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zadania na dwie części. 

Pytanie nr 2 

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 
wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

Odp. 

Termin zakończenia robót jest uznawany jako pisemnym zawiadomienie o zakończeniu robót. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 

Odp. 

Tak. Zakres robót jest zgodny  z udostępnionym przedmiarem i dokumentacją projektową. 



Pytanie nr 4 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 

Odp.  

Zamawiający przedstawił wszelką dokumentację projektową do przetargu zgromadzoną do 
przeprowadzenia zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a 
skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 Odp. 

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót i przetargu uzyskał wszystkie 
pozwolenia prawne do wykonania zadania. 

 

Pytanie nr 6 

 Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego? 

Odp.  

Tak można korzystać z kruszywa dolomitowego.  

 


