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 Głogów, 20.09.2022 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.18.2022 
 

  
 

dotyczy:  zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej wraz  
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek”. 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych  
od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz 
z wyjaśnieniami SWZ oraz zmianą SWZ.  
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianą SWZ. 
 
PYTANIE NR 1.  
1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie czy Wykonawca ma przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, a 
Zamawiający złoży je w odpowiednich instytucjach. 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania pozwolenia  
na użytkowanie. 
 
PYTANIE NR 2.  
2. Proszę o informację jaka kwota ma być przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy: 5% zgodnie z SWZ czy 3% zgodnie z umową? 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia 
przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 
ZMIANA SWZ 
Zmiana SWZ. SWZ - Załącznik nr 10 - Projekt umowy, § 15 Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości:  …………………… zł 
(słownie: …………………………………………………….), w formie.................................................. co stanowi 3% 
5% całkowitej wartości umownej (brutto).”  
 
PYTANIE NR 3.  
3. Proszę o informację czy Zamawiający posiada zamienne pozwolenie na budowę w związku z 
projektem pompy ciepła i fotowoltaiki wykonanej w sierpniu 2022 r.? Pozwolenie na budowę zostało 
wydane 16.03.2021 r. 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że zmiany instalacji wewnętrznych kwalifikowane są zgodnie z art. 36a ustawy 
Prawo budowalne jako nieistotne. Realizacja instalacji nastąpi na podstawie projektów technicznych, 
które Zamawiający przekaże Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.  
 
PYTANIE NR 4.  
4. Proszę o załączenie przedmiaru robót dla branży elektrycznej wewnętrznej w wersji pdf i ath. 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że przedmiaru robót dla branży elektrycznej wewnętrznej w wersji pdf 
znajduje się w:  
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SWZ - Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna → KONSTRUKCJA - 02 PRB-Borek-instalacje 
wewnętrzne-V2.pdf 
Zamawiający informuje, że przedmiaru robót dla branży elektrycznej wewnętrznej w wersji ath 
znajduje się w: 
SWZ - Załącznik nr 1 - Dokumentacja ARCHITEKTURA → Architektura - 02 PRB-Borek-instalacje 
wewnętrzne-V2.ath 
 
PYTANIE NR 5.  
5. Proszę o załączenie przedmiaru na piłkochwyty i trybuny w wersji pdf i ath. 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że w dniu 14.09.2022 r. działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) zmienił treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dodanie tożsamego przedmiaru robót budowlanych z 
rozszerzeniem pdf oraz ath określających przedmiot zamówienia w zakresie prac dotyczących 
„piłkochwytów i trybun”. Zamawiający dołączył do SWZ - Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna 
tożsamy przedmiar robót budowlanych dla „piłkochwytów i trybun” o nazwie:  
03 PRB_Borek_Piłkochwyty i trybuny-.ath , 
03 PRB_Borek_Piłkochwyty i trybuny-.pdf . 
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