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IRZP.271.4.2017       Bierawa, 10.03.2017 r. 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

wg rozdzielnika 

  

 

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni”. 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający informuje,              

że do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

Pytanie nr 1  

Załączony przedmiar robót  do specyfikacji przetargowej przewiduje wykonanie korytowania  

na głębokość 40 cm (p.1.2 i 1.3 ) co przy powierzchni 1845,75 m2 daje 738,3 m3. 

W opisie technicznym dokumentacji projektant nie przewiduje wywozu nadmiaru gruntu           

ale zabudowanie go w pobocza (opis techniczny p. 4.7 – naprawa poboczy (ścinka 

uzupełnienie i plantowanie). 

W przedmiarze robót brak takiej pozycji uwzględniającej takie roboty, czy  i w jakiej ilości 

należy uwzględnić w wycenie oferty? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót stanowi 

wyłącznie materiał pomocniczy. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany, 

Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zapisy 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie, których należy obliczyć cenę 

ryczałtową przedmiotu zamówienia. 

W cenie oferty należy uwzględnić koszty wywozu gruntu z korytowania na odległość               

ok. 7 km na składowisko odpadów wraz z kosztami ich składowania. 

 

 

Pytanie nr 2  

Przedmiar przewiduje wykonanie warstwy odcinającej pod ławy krawężników 279,6 m2 ale 

nie przewiduje wykonania wykopów (wykonanie koryta przewidziane zostało tylko pod 

podbudowę).  

Czy nie przewidziane w przedmiarze wykopy należy uwzględnić w ofercie i w jakiej ilości? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót stanowi 

wyłącznie materiał pomocniczy. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany, 

Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zapisy 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie, których należy obliczyć cenę 

ryczałtową przedmiotu zamówienia. 

W cenie oferty należy uwzględnić koszty robót ziemnych związanych z wszelkimi pracami 

dotyczącymi ustawiania oporników. 

 

 

Pytanie nr 3  

W opisie technicznym dokumentacji przetargowej w p.4.7 pisze że należy wykonać regulację 

urządzeń obcych (wodociągowe skrzynki zaworów) w przedmiarze brak takiej pozycji.  

Czy należy i w jakiej ilości wycenić w/w roboty? 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót stanowi 

wyłącznie materiał pomocniczy. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany, 

Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zapisy 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie, których należy obliczyć cenę 

ryczałtową przedmiotu zamówienia. 

W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z regulacją urządzeń obcych tj. 5 studni 

rewizyjnych – kanalizacyjnych i 3 zaworów wodociągowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


