
Skoroszyce, 2017.03.23 

ZP.271.2.2017.IBK 

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg 
przyległych  – wyjaśnienia  treści SIWZ. 

  

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) odpowiadam na wniosek Wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień  treści SIWZ oraz zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:  

Wniosek z dnia 23 marca 2017 roku:  

1. W Projekcie Wykonawczym ( opis techn) jest mowa o remoncie 553 m jezdni oraz 
odcinku 804 m. Przedmiary przekazane określające zakres oraz opis w SIWZ nie 
wskazują odcinka 804 m. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie prośmy o 
jednoznaczne określenie zakresu zadania. 

 
2. SIWZ w pkt 3.7 mówi,  iż kosztorysy zostaną przekazane przez PW po wyborze 

Wykonawcy. Natomiast pkt 13.3 ppkt 5 SIWZ określa, iż kosztorysy należy załączyć do 
oferty. Ze względy na rozliczenie ryczałtowe prosimy o zgodę na niezałączanie 
kosztorysów do oferty, a przekazanie ich po wyborze Wykonawcy. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż załączony  przedmiar część drogowa – koszty 
niekwalifikowane – Wykonanie nawierzchni utwardzonej na części działek nr 338 i 
dz.nr 329 ( ul. Słoneczna) również jest zakresem powyższego zamówienia. SIWZ w 
opisie zadania oraz PW nie określa tego zakresu robót. 

 
4. W Projekcie Wykonawczym – Branża sanitarna ( opis techn) jest mowa o budowie 

rurociągów tłocznych z rur PEHD. SIWZ i przedmiary tego zakresu nie uwzględniają. 
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie prośmy o jednoznaczne określenie zakresu 
zadania. 

 
5. W Projekcie Wykonawczym – Branża sanitarna ( opis techn) jest mowa o budowie 

przepompowni ścieków wraz z zasilaniem. SIWZ i przedmiary tego zakresu nie 
uwzględniają. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie prośmy o jednoznaczne określenie 
zakresu zadania. 

 

Odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 
Szczegółowy zakres zadania określony został w pkt 3.1. SIWZ. Zamawiający zleci do 
realizacji zadania na odcinku od ul. Ogrodowej do cmentarza, a więc na odcinku ok. 553 m. 
 
 



Pytanie nr 2 
Kosztorys ofertowy należy wykonać zgodnie z zapisem SIWZ w pkt. 3.7.: „Wybrany do 
realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem 
umowy kosztorys ofertowy (…)” 
 
Pytanie nr 3 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 3.1.6) Zamawiający zamierza wykonać 
nawierzchnię utwardzoną na części działki nr 338 i nr 329 
 
Pytanie nr 4. Pytanie nr 5 
Zamawiający zakres dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej (budowa rurociągów tłocznych 
z rur PEHD i przepompowni wraz z zasilaniem)  wykonał w 2016 r. 
  
 

Zamawiający zmienia treść SIWZ.  

 

W pkt. 13.3.1) skreśla się ppkt 5. (kosztorys ofertowy) 

 

W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, która nie powoduje zmiany treści ogłoszenia pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
bez zmian. 
 

 

          Zatwierdził: 

         Wójt Gminy Skoroszyce 

            / – / Barbara Dybczak 

 

 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 23.03.2017 r.  


