
Treść zapytań wraz z odpowiedziami 

Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego  na termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie przy ul.
Bronowickiej  21  -  zadanie  inwestycyjne  współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  i  PFRON  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wpłynęły zapytania dotyczące następujących
kwestii: 

1)  Czy  Zamawiający  posiada  opracowane  przedmiary  robót  branż  wskazanych
w dokumentacji postępowania w wersji PDF lub ATH?

2) Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów w wersji ATH.
 

3) Proszę  o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej ATH lub KST.

4)  W  związku  z  chęcią  przystąpienia  do  postępowania  przetargowego  pn
„Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  Nr  26  im.  Janusza
Korczaka  w  Lublinie  przy  ul.  Bronowickiej  21  -  zadanie  inwestycyjne
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i  PFRON w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020” zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej
przedmiarów robót branż: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

5)  Prosimy  o  załączenie  na  stronie  internetowej  przedmiarów  robót  pomocnych  przy
wycenie inwestycji 

Odpowiedź: 

 Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4 oraz Ad 5:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie  udostępni  przedmiarów
robót, gdyż we wzorze umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego.

 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  jeśli  w  istotnych  postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 
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Wyceny  robót  należy  dokonać  na  podstawie  załącznika  nr  1  do  SIWZ  -
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych. 

6.  W  przypadku  posiadania  Kosztorysów  ślepych  w  wersji  ATH  prosimy
o zamieszczenie ich.

Odpowiedź: 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  zapytanie  uprzejmie  informuje,  iż  nie  zamieści
kosztorysów ślepych w wersji ATH. 

Wyceny  robót  należy  dokonać  na  podstawie  załącznika  nr  1  do  SIWZ  -
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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