
IR -271.4 .2012                            Tarnów dnia    19.04.2012

dotyczy:  przetargu  na  Budowa centrum wsi  Koszyce  Małe  wraz  z  parkingiem przy Ośrodku Zdrowia” 
ogłoszonego na dzień 26-04-2012r. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 18.04.2012r : 

Pytania: 
 Zagospodarowanie terenu:
1. Pozycja 44. KNR 202/290/2 – dotycząca: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 

budowli - pręty  żebrowane.  
Wskazana przez Zamawiającego pozycja zawiera błędną podstawę wyceny lub bledną jednostkę i obmiar! 
Prosimy o wskazanie nowej podstawy robót lub zmianę jednostki na [t] oraz obmiaru na  0,016.

2. Pozycja 57.  KNR 201/214/4 – dotycząca: Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV

Wskazana pozycja nie zawiera krotności! Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót  we wskazanym 
elemencie.

3. Poz. 60. KNR 202/201/3 – dotycząca: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli - pręty żebrowane.

Brak obmiaru robót! Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla wskazanej pozycji.

 Branża drogowa:
1. Brak podstaw wyceny w przedmiarze inwestorskim dotyczącym branży drogowej.
2. Brak w przedmiarach inwestora pełnego zakresu projektowanych robót, w tym m.in.:

- pełnego zakresu prac związanych z utworzeniem zjazdu z drogi gminnej
- brak korytowania pod projektowane  warstwy nawierzchni chodników, placów , parkingów i cieków 
ulicznych.
- brak korytowania pod krawężniki i obrzeża
- brak ław betonowych pod krawężniki, obrzeża oraz ciek.
- brak warstw podsypkowych pod projektowane nawierzchnie.

Jednocześnie wskazujemy, iż bez określenia przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny zarówno zakresu 
prac  jak i podstawy wyceny poszczególnych robót, każdy z oferentów będzie mógł przyporządkować  je,  
wg. własnego uznania, a więc złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu nie będą w żaden sposób  
porównywalne, co jest sprzeczne z wymogami ustawy P. z. p.

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami SIWZ pkt. XV – opis sposobu przygotowania oferty:
.... „Udostępnione  Wykonawcom przedmiary traktuje się jako dokumenty pomocnicze.  Wycenę robót 
prosimy przedłożyć w układzie kosztorysowym jak załączony przedmiar /kosztorys uproszczony/. W razie 
konieczności wprowadzenia dodatkowych pozycji w kosztorysie można je umieszczać we wskazanym przez  
Zamawiającego miejscu /w ramach odpowiedzi na zapytanie/ lub na końcu właściwego działu/kosztorysu.”

oraz pkt  XVIII- Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Podana w ofercie cena powinna stanowić :

    -sumę cen elementów zamówienia określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączonej 
dokumentacji. W wycenie należy ująć wszystkie prace i czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne 
do  prawidłowego  wykonania  całego  zakresu  zamówienia.  Udostępnione  przedmiary  traktuje  się  jako 
dokumenty pomocnicze do ustalenia ceny oferty.



- Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji lub jej błędne opisanie czy ustalenie 
obmiaru w stosunku do przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót,  przy 
czym z tego tytułu nie będzie Wykonawcy przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający uzna, że 
Wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.

– W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót nie 
gorsze  niż  podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w projekcie budowlanym 
lub równoważne. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ponadto informuję, że w przypadku umów rozliczanych ryczałtowo dokumentem nadrzędnym jest 
projekt budowlany, który jest dostępny na stronie internetowej  Urzędu Gminy. 

Otrzymują:
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