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PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ 

przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2020 r. 

w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.25.2020 

 

„Przebudowa sali gimnastycznej w Dalkowie na Centrum Aktywności i Integracji dla grup 

defaworyzowanych i mieszkańców wsi” 
 

Gmina Gaworzyce, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia treść pytań podczas wizji 

lokalnej i udzielone odpowiedzi: 
 

Pytanie 1:” Czy Zamawiający uprzątnie wyposażenie sali na czas prowadzonych robót?” 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 2. „Czy Zamawiający zabezpieczy parkiet na czas remontu? Czy zabezpieczenie jest po stronie 

Wykonawcy?” 

Odpowiedź: Wykonawca dobierze i zapewni właściwy sposób zabezpieczenia parkietu chroniący przed 

powstaniem nowych ubytków.  

Pytanie 3. „Czy Zamawiający zaktualizuje przedmiar o roboty przygotowawcze, rusztowania i 

uprzątnięcie terenu wokół budynku?” 

Odpowiedź: Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. 

Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej 

pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone 

pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania 

bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 

Ponadto Zamawiający zalecił wizję lokalną, więc Oferent ma możliwość zweryfikowania stanu istniejącego. 

Pytanie 4: „Czy osłony grzejnikowe, siatki, drabinki, lampy i inne “stałe” elementy 

wyposażenia, Zamawiający planuje zachować? Jeżeli tak, to po czyjej stronie jest 

zdemontowanie wspomniany elementów oraz ich ponowny montaż? W jaki sposób należy 

zabezpieczyć i gdzie składować wspomniane elementy?” 
Odpowiedź: Drabinki, osłony grzejnikowe, lampy i inne „stałe” elementy wyposażenia, jeżeli będą 

kolidowały z prowadzonymi pracami, Wykonawca winien je zdemontować i zabezpieczyć. Po wykonaniu 

prac Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego ich montażu. W ofercie proszę uwzględnić demontaż i 

utylizację siatek. 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

 

           Wójt 

          /-/ Jacek Szwagrzyk 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 
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