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Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

wykonywanymi w ramach inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska etap I w gminie Łubniany" 

numer sprawy: RI.ZP.271.1.2020.AW. 

 

 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań 

dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)  

wraz z wyjaśnieniami: 

 

        Pytanie nr 11  

 

W jakiej formie Zamawiający będzie wymagał książki obmiarów dla Inwestycji, która zgodnie  

z postępowaniem przetargowym (na wykonawstwo) będzie rozliczona w formie ryczałtowej? 
 

Odpowiedź: 

 

Obmiar powykonawczy musi zawierać zestawienie wszystkich wykonanych elementów, 

długości średnice i wszystkie dane techniczne wbudowanych elementów, poświadczone 

przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Konieczne będzie również przekazanie zamawiającemu mapy powykonawczej  

z wykonanych prac wykonaną przez uprawnionego geodetę oraz z oświadczeniem  

o zgodności z planem zagospodarowania i przyjęciem map do Ośrodka Geodezji  

i Kartografii. 

 

 

Pytanie nr 22 

 

Jakiego rodzaju gwarancji wymaga Zamawiający od Inspektora Nadzoru? 

 

Odpowiedź: 

 

Inspektor nadzoru nie udziela gwarancji na roboty budowlane. Gwarancji udziela 

wykonawca robót. Wzór umowy dla inspektora 

§ 1 

23) Wykonawca jest zobowiązany do: stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne 

wezwanie Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca robót 

udzieli Zamawiającemu, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych. 

Jest dwa razy wykonawca , pierwsze wykonawca ma się do inspektora nadzoru dla którego 

jest wzór umowy , a drugie wykonawca ma się do Faktycznego wykonawcy robót czyli  

w naszym przypadku firmy ECOKOM . 

 

Pytanie nr 33 

 

W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczać elementy, które np. nie zostaną wykonane 

tj. przydomowe przepompownie ścieków wraz rurociągiem podłączającym posesje  

do przewodu głównego? 
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Odpowiedź: 

 

Umowa z wykonawcą robót jest umową ryczałtową. Kwota za zrealizowane 

ponadnormatywnie jak i za te niezrealizowane prace jest ustalona z góry. Koszty   

za niezrealizowane elementy umowy staną się zyskiem wykonawcy.  

Wykaz zrealizowanych i niezrealizowanych elementów powinien zostać przekazany przez 

wykonawcę po zakończeniu robót.  

 


