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WT.2370.18.05.2020         Częstochowa, dnia 23 października 2020 roku 

 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.18.2020, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Remont łazienek i pomieszczeń biurowych 

w wybranych budynkach na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie” 

 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 października 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.18.2020, pn. „Remont łazienek i pomieszczeń biurowych w wybranych budynkach na terenie 

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), poniżej podaję treść 

wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Odpowiedź 
W załączniku nr 1.1 do SIWZ „Opis przedmiotu 

zamówienia” jest cyt.: „Dokumentacja projektowa i 

wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zmawiającą stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  

opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inwestora, która podejmie 

decyzję o wprowadzeniu, odpowiednich zmian i 

poprawek” Ze względu na ryczałtowy charakter  

zamówienia wychwycenie wszelkich błędów, 

opuszczeń czy niejasności spoczywa na 

Wykonawcy i musi nastąpić na etapie wyceny robót 

w związku z tym proszę o niezwłoczne załączenie 

dokumentacji projektowej dla każdej branży.  

Zamawiająca nie posiada odrębnych opracowań 

dokumentacji dla  poszczególnych branży. 

Ponadto zamieszczona przez Zamawiającą 

„Dokumentacja projektowa” stanowiąca załącznik 

1.2 oraz „Przedmiar” stanowiący załącznik nr 1.3 

są w ocenie Zamawiającej wystarczające do 

sporządzenia kompletnej oferty.  

  

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 

winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty 

niezgodnej z treścią SIWZ) 

  

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów SIWZ termin składania oraz otwarcia ofert   

nie ulega zmianie. 
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Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 

 


