
Kielce, dnia 29.10.2012 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Ocieplenie elewacji wschodniej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6”   
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) Modyfikuje zapisy SIWZ; 

W wyniku modyfikacji nowe brzmienie przyjmują następujące pkt. SIWZ; 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

 
„Ocieplenie elewacji wschodniej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6”  

 

 
Zadanie remontowe, które będzie realizowane, zostało określone w dokumentacji projektowej,  specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, oraz przedmiarze robót  zwanych dalej dokumentacją  – stanowiących 

załączniki do SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji  polegającej na  zakresie robót,  

stosowanych materiałów i technologii wykonania  robót należy przyjmować za wiążący dokumenty w następującej 

kolejności;  przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. 

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, które 

zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót 

budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji  i walorów 

użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w 

dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić 

równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowany rozwiązanie 

równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu 

zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy 

produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z 

dokumentacją. 

9.2.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, 
że dysponuje: 

 Kierownikiem budowy budowlanych posiadającym uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada 
wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki 
wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane. 

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia czyli łącznie dane z analizy,  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz wnioski 
wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót 
należy traktować jako obowiązkowy przy obliczeniu ceny oferty. Spostrzeżenia z analizy dokumentów 
i dokonanej wizji lokalnej należy uwzględnić w cenie pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót lub 
w kosztach pośrednich, nie należy wprowadzać nowych pozycji i zmieniać wielkości obmiarowych. W 



kosztach pośrednich wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zajęcie pasa drogowego na czas realizacji 
zamówienia. 

 
W wyniku modyfikacji przedmiaru robót wykreśla się  poz. 5.D.1 - Ręczne skucie istniejącej elewacji 

419,385 m2. 

 


