
ZP-P-I.271.160.2019               Lublin, dn. 25.02.2020 r.

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: 

1. Prosimy o udostępnienie na stronie przedmiarów robót na wszystkie branże 
pomocne w wycenie zadania.

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.  

2  .    W  związku  z  przygotowywaniem  oferty  w  postępowaniu:    Termomodernizacja  
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
zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót.  

Odpowiedź:

Ad.  2.  Zamawiający  informuje,  iż  w  przedmiotowym postępowaniu  nie  ma  obowiązku
udostępniać przedmiarów zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
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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.  

3  .  Proszę  o  informację  czy  zamawiający  posiada  i  udostępni  przedmiary  do  
przetargu pn.: t  ermomodernizacj  a   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.

Odpowiedź:  

Ad. 3. 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. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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