
Szydłowiec, dnia 12 marca 2008 r. 
ON-343-11/2008 
 

Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, rozbudowę
i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – opracowanie 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, kosztorys inwestorski,  
kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót) i uzyskania  
pozwolenia na budowę.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi na 
złożone pytania dotyczące zapisów pobranych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytanie 1 
(dotyczy Rozdział II – opis przedmiotu zamówienia – etap A pkt 1 

 
Potwierdzenie, że niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy koncepcji oraz projektu 
budowlanego i wykonawczego (kosztorysami i specyfikacjami itp.) elementów infrastruktury 
opisanych w części informacyjnej – programowej, natomiast nie dotyczy projektu 
budowlanego samego budynku „hali sportowej z zapleczem, holem”, choć należy ją
uwzględnić w koncepcji zagospodarowania terenu. 
 
Odpowiedź: niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy koncepcji oraz projektu 
budowlanego i wykonawczego elementów infrastruktury opisanych w części informacyjnej – 
programowej, natomiast nie dotyczy projektu budowlanego samego budynku „hali sportowej 
z zapleczem, holem”, choć należy ją uwzględnić w koncepcji zagospodarowania terenu  
 

Pytanie 2 
(dotyczy Rozdziału I – Instrukcja dla Wykonawców – pkt 5 – Warunki udziału
w postępowaniu przetargowym - ppkt 5.2. lit. e)- posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł

Potwierdzenie, że kwota ubezpieczenia w wysokości 50 000 EURO wystarcza o ubieganie się
o niniejsze zamówcie publiczne, ewentualnie dopuszczenie złożenia oświadczenia 
powiększenia ubezpieczenia do wymaganej kwoty, które to ubezpieczenie zostanie zawarte 
nie później niż w dniu podpisania umowy (w przypadku wygranego przetargu). 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
potwierdzonego odpowiednimi dokumentami i nie dopuszcza złożenia oświadczenia 
powiększenia ubezpieczenia do wymaganej kwoty po wygraniu przetargu.  
 



Pytanie 2 
(dotyczy Rozdziału I – Instrukcja dla Wykonawców – pkt 5 – Warunki udziału

w postępowaniu przetargowym - ppkt 5.2. lit. f)- posiadają dostępne środki na rachunku 
bieżącym w wysokości 150 000,00 zł lub zdolność kredytową do kwoty 150 000,00 zł

Podanie w jakim celu wymagane jest posiadanie takiej kwoty, bądź wykreślenia tego punktu 
z warunków przetargu. Uzyskanie pisemnego oświadczenia z banku o zdolności kredytowej 
możliwe jest w momencie wystąpienia o kredyt i podania w jakim celu ma być on udzielony. 
Proces projektowy obiektów opisanych z SIWZ nie wymaga takich nakładów materiałowych 
przed ukończeniem projektowania. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania dostępnych środków na rachunku bieżącym 
w wysokości 150 000,00 zł lub zdolności kredytowej do kwoty 150 000,00 zł.

Pytanie 3 
(dotyczy załącznika 1 a – Tabelaryczny podział kosztów poszczególnych opracowań

projektowych) 
 
Tabelaryczne zestawienie wartości elementów nie zawiera wszystkich elementów opisanych 
w SIWZ. Czy należy wypełnić tę tabelę, gdyż suma wartości wymienionych elementów 
niezbędnych do opracowania projektu jak trybuna, korty tenisowe, mapy do celów 
projektowych, badania geologiczne, uzgodnienia itp. Czy może należy uzupełnić
przedmiotową tabelę, jeśli tak to w jaki sposób, aby spełniała warunki przetargu. 
 
Odpowiedź:
1) w specyfikacji istotnych warunków w załączniku 1a - Tabelaryczny podział kosztów 

poszczególnych opracowań projektowych po pozycji nr 10 dodaje się następujące 
elementy: 
11. 2 x boisko do siatkówki 9x18m o nawierzchni sztucznej wraz z obejściami 
12. 2 x boisko do koszykówki 15x28m o nawierzchni sztucznej wraz z obejściami 
13. boisko do piłki ręcznej 20x40 m o nawierzchni sztucznej wraz z obejściami 
14. kort tenisowy 
15. skocznia do skoku wzwyż
16. Otwarta trybuna wzdłuż boiska do piłki ręcznej i kortu tenisowego – ok.120 miejsc 

siedzących 
17. Ogrodzenie wys. 4m 
18. opracowanie koncepcji w zakresie zagospodarowania działki i rozwiązań

architektoniczno –funkcjonalnych  oraz  rozwiązań techniczno-materiałowych 
19. opracowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę
20. opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej (przedmiary, kosztorysy 

inwestorskie, kosztorysy ślepe),wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót i uzyskania pozwolenia na budowę

21. Mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz inne 
niezbędne dokumenty do wykonania ww. opracowań

22. Dodatkowe opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę,
(np. geologia, badania geotechniczne) 

23. wszystkie inne elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 4 



(dotyczy Rozdziału IV – Istotne postanowienia warunków umowy - § 8 Niezależnie 
od kar umownych Wykonawca pokryje szkodę wynikającą z utraty przez 

Zamawiającego dotacji na sfinansowanie tego zamówienia.)

Wykreślenie z umowy § 8, bądź jego modyfikację, gdyż Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za nie uzyskanie dotacji wynikające nie z jego winy. Wykonawca może
jedynie ponosić odpowiedzialność za nienależyte czy nieterminowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla i nie zmienia treści zapisu § 8. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego zostają przekazane pocztą i faksem w formie pisemnej 
Wykonawcom, a także zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12 
marca 2008 r. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję
o dokonaniu następujących modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu:  
 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie informuję o zmianie terminów składania i otwarcia ofert jak niżej: 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2008 r., godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marca 2008 r. o godz. 1015.


