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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami - parter 
strona zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej” – postępowanie nr DE-

WZP.261.1.2020.JJ. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania 
dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe? Co idzie za poprzednim pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe? - np. dwa fakturowania, jedno przejściowe oraz 
jedno końcowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza odbiór w dwóch etapach i dwuetapowe rozliczanie robót zgodnie 
z harmonogramem rzeczowym realizacji robót, stanowiącym załącznik nr 10 umowy.  
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) polegającej na tym, że: 
 

1) W załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a 

w brzmieniu: 
„Do odbioru Etapu I zapisów ust. 6 nie stosuje się, a zapisy ust. 5, 7 i 8 stosuje się 
odpowiednio”. 

 

2) W załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 

w brzmieniu: 
„Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót w dwóch etapach zgodnie z harmonogramem 
rzeczowym realizacji robót, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej umowy. Po wykonaniu 
danego etapu i zgłoszeniu go przez Wykonawcę, roboty będą odebrane i rozliczone 
w zakresie danego etapu na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót, 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z kosztorysem powykonawczym 
uproszczonym dotyczącym danego etapu, opracowanym według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”. 

 

3) W załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wskazanej 
w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
podczas odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6.”. 
 

4) Po załączniku nr 8 do Istotnych postanowień umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 8 do 

SIWZ dodaje się załącznik nr 10 do IPU „HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI 
ROBÓT” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego pisma.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. Miejsce 
składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.   
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Zgodnie z powyższym zapisy w Rozdziale 11 ust. 2 i 4 SIWZ otrzymują brzmienie: 
„2. Termin składania ofert – 28.02.2020 r. godz. 10.00. 

4. Termin otwarcia ofert – 28.02.2020 r. godz. 10.30.”. 

 
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  
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Załącznik nr 1 
 

Załącznik nr 10 do IPU   
 

HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI ROBÓT 
Remont pomieszczeń biurowych i części korytarza na parterze (strona zachodnia) w budynku 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  
przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie 

 

L.P. Zakres, opis prac 

1. Roboty ogólnobudowlane 

1.1. ETAP I  

  Roboty rozbiórkowe - poz. 1-31 kosztorysu ofertowego 

  Roboty murowe- poz. 32-33 kosztorysu ofertowego 

  Tynki ścienne i sufitowe - poz. 61-73 kosztorysu ofertowego 

1.2. ETAP II  

  Posadzki i podłogi - poz. 34-46 kosztorysu ofertowego 

  Stolarka okienna i drzwiowa - poz. 47-60 kosztorysu ofertowego 

  
Rozety i sztukaterie podsufitowe, roboty malarskie, parapety wewnętrzne, kratki wentylacyjne- 
poz. 74-90 kosztorysu ofertowego 

2. Roboty elektryczne 

2.1. ETAP I 

  Roboty demontażowe -po. 1-21 kosztorysu ofertowego 

  
tablice, rozdzielnice, Instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna- poz. 22-31, 61-75 
kosztorysu ofertowego 

2.2. ETAP II  

  Pozostałe roboty: osprzęt, oprawy, pomiary - poz. 32-60, 76- 103 kosztorysu ofertowego 

3. Roboty sanitarne 

3.1. ETAP I 

  Roboty demontażowe - poz. 1-16, 79-81 kosztorysu ofertowego 

  
Roboty towarzyszące przy instalacji c.o. i wodnych - poz.49-67, 91-97, 103-115 kosztorysu 
ofertowego 

3.2. ETAP II  

 
Pozostałe roboty sanitarne: montaż instalacji c.o., izolacje rurociągów, instalacja wentylacji, 
instalacje wodne i kanalizacyjne - poz. 17-48, 68-78, 82-90, 98-102 kosztorysu ofertowego 

 


