
 

ZP-26/3/2019                                                                                                         Rzeszów, 4.04.2019 r. 

 

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców 

 

dotyczące przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania XVI w. dworu 

– spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków 

Archeologicznych. Etap VIII - Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych 

w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest  

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2018 r., poz. 1986) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania od 

Wykonawców: 

 

1.  Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częstsze wykonnych robót np.1xmiesięcznie. Projekt 

umowy &5 pkt.2 i 5. 

2. Prosimy o uszczegółowienie w przedmiarze robót pkt. 2.1.5 wyposażenia elektrycznego budynku. 

Kalkulacja indywidualna podaje ogólnie dostawę i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

gniazd wtykowych, wyłączników oraz pozostałych elementów wyposażenia elektrycznego jako 1 kpl. 

 

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA: 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

 

Zamawiający dokona zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. zakresie, 

poprzez zmianę treści § 5 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 18 do SIWZ, z:  

 

„Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót. Termin płatności faktury 

końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany na fakturze.” 

 

na następującą: 

 

„Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót. Odbiór częściowy 

musi zostać potwierdzony protokołem oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Za 

odebrane w ten sposób roboty zostanie zapłacone Wykonawcy wynagrodzenie, w wysokości 

odpowiadającej wartości odebranych robót ujętej w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem 

powyższego warunku.  

Płatność za odebraną cześć robót nastąpi na podstawie faktury wystawionej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, w terminie 28 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 

Podstawą zapłaty całości wynagrodzenia (bądź jego pozostałej części w przypadku odebrania części 

robót i zapłacie odpowiedniej do jej wartości kwoty wynagrodzenia) będzie faktura końcowa 

wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Podstawą dla wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  



Termin płatności faktury końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 

fakturze.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

 

Dokładny opis wyposażenia elektrycznego budynku, tj. dostawy i montażu oświetlenia wewnętrznego 

i zewnętrznego, gniazd wtykowych, wyłączników oraz pozostałych elementów wyposażenia 

elektrycznego obejmują projekty stanowiące załącznik do SIWZ. Niniejsza informacja oraz zapisy 

zawarte w przedmiarze, mają charakter pomocniczy. 

 

Opis robót i wyliczenie ilości robót zawartych w pkt. 2.1.5 przedmiaru, tj. dostawy i montażu 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, gniazd wtykowych, wyłączników oraz pozostałych 

elementów wyposażenia elektrycznego: 

 

Kompletowanie opraw oświetleniowych 60,00 szt. 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 60,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa 2x58W LED 8,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa S3000 2x35W LED 16,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa VEGA 2x28W LED 3,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa CO3 2x58W LED 6,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa SNTX 2x18W LED 15,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa Titania 2x36W LED 2,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa kinkiet 1x18W LED 3,00 kpl 

Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna EXIT 7,00 kpl 

Kompletowanie opraw świetlówkowych - Moduł awaryjny 18-58/2H/6V/4Ah  18,00 szt. 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE 16A 3,00 szt 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE 16A 

podwójne 19,00 szt. 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE 16A 

IP44 8,00 szt. 

Łącznik pt 10A 230V światło-dzwonek  5,00 szt. 

Łącznik pt 10A 230V 1-biegunowy 3,00 szt. 

Łącznik pt 10A 230V świecznikowy 7,00 szt. 

Łącznik pt 10A 230V schodowy 4,00 szt. 

 

W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto powyżej znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych 

o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Krzysztof Szela             

Zastępca Dyrektora Muzeum               

Okręgowego w Rzeszowie 


