
 

 

Brzeg, 05.07.2016r. 
ZAMAWIAJ ĄCY 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Księcia Ludwika I w Brzegu 
ul. Jana Pawła II 5 
49-300 Brzeg 
 
 
 

     Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup 

wyposażenia MBP Brzeg” 

Nr sprawy MBP.032.1.2016 

 

 

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań, Zamawiający niniejszym pismem wyjaśnia treść 

SIWZ i udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie nr 1: 

Jakie roboty należy wycenić w pozycji 97 i 98? 

Odpowiedź: 

W przedmiarze branży budowlanej: 

- w pozycji nr 97 należy wycenić wyłącznie (bez dostawy) pełny zakres montażu windy 

platformowej (konstrukcja wraz z wyposażeniem). Zapis „Wrzutnia wraz z wózkiem 

systemowym” stanowi pomyłkę pisarską 

- w pozycji nr 98 należy wycenić dostawę kompletnej windy platformowej (konstrukcja wraz 

z wyposażeniem) 

 

Pytanie nr 2: 

W Przedmiarach robót w pozycjach 358 i 366 występuje ilość 0,00. Czy tak należy wyliczyć? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze branży budowlanej w: 

- pozycji 358 należy przyjąć wartość 1,365 m2 

- pozycji 366 należy przyjąć wartość 3,6 m2 

 



 

 

Pytanie nr 3: 

W paragrafie 5, p-kt 8 projektu umowy określono terminy wystawiania faktur częściowych. 

Proszę o odpowiedź ile faktur częściowych i w jakich okresach będzie mógł wystawiać 

Wykonawca. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ i będącej do niej załącznikiem umowy, zamówienie 

współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a środki na 

realizacją zadania będą przekazywane Zamawiającemu w kilku transzach, stąd Zamawiający 

zastrzega, że Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury w terminach nie wcześniej niż: 

przed 30.09.2016r., przed 31.05.2017r. i przed 31.10.2017r.  

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca będzie mógł zafakturować wykonane i zakończone 

elementy robót zgodnie z tabelą elementów scalonych, a faktury częściowe nie będą mogą 

przekroczyć 80 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 umowy. 

Ilość faktur częściowych i okresy ich wystawiania będą wynikały z harmonogramu rzeczowo-

finansowego przedłożonego przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy jak również będą uzależnione od postępu robót. 

 

 
 
 
 
 


