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     Tychy 19.09.2019 

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie do przetargu na : 

 

ETAP I - Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku basenu  

                    w Hotelu „Jawor” w Sarbinowie. 

 

ETAP II - Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokoi hotelowych  

                     w Hotelu „Jawor” w Sarbinowie. 

 

 

                Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. (Zamawiający) uprzejmie informuje, że do dnia 

19.09.2019r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do treści Postanowień Ogólnych Dotyczących 

Zamówienia i Warunków Przetargu Pisemnego w postępowaniu prowadzonym   w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 ETAP I - Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku basenu  w Hotelu 

„Jawor” w Sarbinowie. 

 ETAP II - Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokoi hotelowych w Hotelu 

„Jawor” w Sarbinowie. 

 

                  Zamawiający zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz Regulaminem Udzielania Zamówień  

i Zawierania Umów obowiązującym w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. niniejszym wyjaśnia  

i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

Pytanie 1: 

W paragrafie 8 pkt.2f jest wskazane:  

Wykaz wykonanych i zakończonych robot ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie VII ust. 2, 

których wartości zamówienia była nie mniejszej niż 1.000.000,00zł brutto wykonanych w okresie od 

2015 r. do 2019 r. oraz daty i miejsca wykonania 

Czy wartość 1.000.000 zł nie została wpisana omyłkowo zamiast 5.000.000 zł ? 

 

Odpowiedź 2: 

W SIWZ nie ma takiego zapisu.  W  pkt VIII  pkt. 2f SIWZ też brak jest wskazanych w zapytaniu zapisów. 

Powyższy zapis znajduje się w pkt. VIII 8 pkt. 2i. i jest błędny.  

Poprawny zapis paragrafu 8 pkt. 2i brzmi:  

Wykaz wykonanych i zakończonych robot ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie VII ust. 2, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do oferty.  
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Pytanie 2: 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest: 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przewidziane prawem odpowiednie decyzje, zgody lub ustalenia 

o nie wniesieniu zastrzeżeń na wykonanie przedmiotu zamówienia we właściwych urzędach 

nadzorujących (SANEPID, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) w tym skuteczne 

zgłoszenie zakończenia budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeśli będzie wymagane. 

 

Prosimy o zmianę zapisów umownych, zwalniając Wykonawcę z uzyskania przewidzianych prawem 

odpowiednich decyzji, zgód ……… SANEPID, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, na zapisy, iż w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie niezbędnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego do jednostek takich jak: SANEPID, Straż 

Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

Uzyskanie powyższych decyzji jest niezależne terminowo i przedmiotowo od Wykonawcy. 

 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy  zawarte § 3 pkt. 1 ppkt. 12  

 

 

Ponadto Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do SIWZ. 

Pkt. VIII pkt. 2i otrzymuje brzmienie:  

Wykaz wykonanych i zakończonych robot ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie VII ust. 2, zgodnie z 

załącznikiem nr 9 do oferty.  

 

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia nie mają wpływu na zmianę 

terminu składania ofert. Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować jako integralną część SIWZ na 

wyżej wymienione postępowanie. 

 


