
 1 

Inwestujemy w Twoją przyszłość 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
 
 
 

Wp. II. 271.6.1.2012 
Byczyna, dnia 11.05.2012 r. 

 
 

Notatka ze spotkania z wykonawcami 
 

  
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, poruszono następujące problemy: 

 
1. Zamawiający zwrócił uwagę na zapisy w SIWZ odnośnie klauzuli społecznej. Poinformował o zasadach 

zatrudniania osób bezrobotnych, przybliŜył zapisy klauzuli społecznej, jak równieŜ poinformował o karach, 
jakie zostaną nałoŜone na Wykonawcę, jeśli nie dotrzyma zapisów umownych odnośnie klauzuli społecznej.  

2. Pytanie: dach budynku jest pokryty papą, natomiast Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót mówi o tym, 
Ŝe nową warstwę ocieplenia naleŜy połoŜyć na oczyszczoną powierzchnię, nie zostało to natomiast ujęte  
w przedmiarach. 
Pytanie: Sposób mocowania rynny i obróbki blacharskie – jest rysunek, który określa szczegóły wykonania 
tych prac, ale nie wszystkie elementy zostały ujęte w przedmiarze. 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający przewidział ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane. W związku  
z tym, przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą, natomiast Wykonawca ma oszacować cenę za pełny zakres 
robót zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z zapisami SIWZ „W zakres przedmiotu 
Umowy wchodzą równieŜ te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,  
a które doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Umowy, jak równieŜ te, które moŜna było przewidzieć na 
podstawie zapisów zawartych w projekcie budowlanym, postanowień obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych i administracyjnych”.  
Zgodnie z zapisami art. 635 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 
93 ze zm.): 

Art. 632. § 1. JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie moŜe 
Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2.JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŜna było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 
przyjmującemu zamówienie raŜącą stratą, sąd moŜe podwyŜszyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

3. Pytanie: Głębokość wykopów, czy jest sprawdzona odkrywkowo? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odkrywek nie było, SA to załoŜenia projektanta. 

4. Pytanie: W budynku SA teŜ nowe okna PCV, czy podlegają one wymianie? 
Nie, nowe okna nie podlegają wymianie.  

 
PowyŜsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i są wiąŜące dla Wykonawców i Zamawiającego.  


