
, ; v 11
in tegracyjnymi
c/a? rn Białymstoku

tel. 85 675 00 7 7

NIP 542 - 000 - 15-23 Białystok, dn. 25 czerwca 2020 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia działalności 
gastronomicznej, dydaktycznej i  administracyjnej; ogłoszenie o zamówieniu 
zamieszczone w dniu 6 czerwca 2020 r. na stronach internetowych BZP 
www.uzp.gov.pl z  numerem 551136-N-2020 oraz na stronie zamawiającego 
www.zstio. net, p i

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok na podstawie art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), niniejszym przedstawia wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych przez 
Wykonawców w postępowaniu zapytań:

1. Proszę o udostępnienie załącznika do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. II Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). Opis ten stanowił będzie załącznik do umowy z wybranym 
w postępowaniu Wykonawcą.

2. SIWZ, II. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5  Obowiązki Wykonawcy, ppkt 1) „wykonanie
przedmiotu umowy terminowo, .................  oraz, zgodnie z  zakresem rzeczowym

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarem robót 

i  rysunkach poglądowych". Proszę o informacje, czy rysunek poglądowy wyposażenia 
gastronomicznego, należy traktować, jako zakres rzeczowy do wyceny? Jeśli tak, proszę

o opisy i  wymiary wyposażenia. Ppkt 2) „wykonania przedmiotu umowy ......  oraz

dokumentacją zawartą w SWIZ wraz z  załącznikami. Czy istnieje dokumentacja do wglądu, 
informująca o parametrach technicznych materiałów budowlanych i  instalacyjnych do 

wbudowania, zgodnych z  oczekiwaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wyposażenie gastronomiczne nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, stanowi 
przedmiot odrębnego postępowania. W przedmiotowym postępowaniu należy wycenić 
roboty określone w przedmiarze robót. Jednocześnie wykonanie przedmiotu zamówienia 
należy zrealizować przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 266 z póź. zm.), a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte 
wykonanie przedmiotu umowy. W odniesieniu do parametrów technicznych materiałów

http://www.uzp.gov.pl


budowlanych i instalacyjnych do wbudowania, poza tymi określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Zamawiający nie stawia innych szczególnych 
wymogów. Dlatego wycenę należy dokonać w oparciu o udostępnione na stronie 
internetowej dokumentach.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla 
wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników 
postępowania.
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