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Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. 

Leszka Bakuły w Ustce” 

 

            W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji warunków zamówienia na 

„Budowę dwóch ”, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 211 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), wskazuję co następuje: 

 

1. W związku z pandemią  Covid-19 oraz utrudnieniami w pozyskaniu ofert, brakiem przedmiaru, i 

zgodnie z  SIWZ oferty należy przygotować formie szczegółowej wg nakładów  i  aktualnych  KNR-

ów.  proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 09.04.2021 r. Czas ten pozwoli na rzetelne 

przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. 

 

2. wg SIWZ zakres robót nie obejmuje montażu opraw. Pytanie czy tylko opraw w mieszkaniach, czy 

wszystkich - klatki schodowe piwnice itp. 

Odpowiedź: 

Lokale wykonane mają być w stanie deweloperskim czyli bez opraw elektrycznych, natomiast części 

wspólne muszą być wykonane „na gotowo”  czyli z oprawami. 

 

3. W opisie projektu elektrycznego anulowano rysunki E-18 - E-20 dotyczące montażu masztów 

antenowych, w dalszej części opisu pkt. 2.4.1 - Instalacja TV i naziemnej DTV jest opis montażu 

tych anten powołujący się na anulowane rysunki. Proszę o wyjaśnienie czy maszty należy montować 

i jak. 

Odpowiedź  

Rysunki dotyczące sposobu montażu anten zostały anulowane w związku z powyższym nie 

wyceniamy w ofercie sposobu ich  montażu.  

 

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00016805/01 z dnia 12.03.2021 r.  

Zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.utbs.pl, na której udostępniono 

specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej 

integralną część.  
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