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Zapytania wraz z odpowiedziami 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:  Termomodernizację budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego i
stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiany instalacji odgromowej, instalacji co i wykonania
instalacji elektrycznej oświetlenia na elewacji budynku przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul.
Piłsudskiego  26  w  Lublinie-  zadanie  inwestycyjne  współfinansowane  z  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I. Prezydent  Miasta  Lublin  informuje,  iż  w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły

następujące zapytania:

Prowadzenie postępowania w trybie przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wymaga zachowania określonej
procedury.  Na zamawiającego nakłada również  obowiązek opisania  przedmiotu  zamówienia  w
sposób, który będzie jednoznaczny i wyczerpujący (art. 29 § 1 PZP), tak, by wykonawcy biorący
udział w postępowaniu mogli przygotować oferty na podstawie jak najpełniejszych informacji.

Dlatego proszę o odpowiedź:
1. Czy Zamawiający posiada przedmiar robót dla części lub całego zakresu objętego 
postępowaniem?

2. Czy Zamawiający udostępniał przedmiar robót innym podmiotom poza trybem tego 
postępowania przetargowego?

3.  Jaką  kwotę  na  realizację  zapłaty  za  wykonane  i  odebrane  roboty  budowlane
przeznaczył Zamawiający w roku 2020 i 2021?

Odpowiedź:

Ad. 1.   Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępniać
przedmiarów zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w
sprawie  szczegółowego   zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, gdyż we wzorze umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia
ryczałtowego, wówczas dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.  

Ad. 2.  Zamawiający informuje, iż nie udostępniał żadnym podmiotom przedmiarów robót.
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Ad. 3.  Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2019 poz. 1843) kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający
podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

W związku z powyższym na tym etapie postępowania Zamawiający nie  może udzielić
informacji na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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