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Pilchowice dnia 08.08.2013r. 
 

Znak sprawy: IRG.271.17.2013 
 

 
Odpowiedzi na pytania 

 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest  Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice 
 
Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
1. Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zgodnie z wymogami zapisu punktu 7 ust. 2 SIWZ Zamawiający określa formę 
wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe  
z jednoczesnym wymogiem określonym w pkt. 16 SIWZ przedłożenia kosztorysu 
ofertowego opracowanego metodą szczegółową. 
Przedłożony przez Zamawiającego przedmiar robót jest dokumentem zbędnym w tym 
postępowaniu z powodu licznych braków i błędów rzutujących na określenie i wyliczenie 
ceny oferty a opracowany kosztorys nie będzie dokumentem rzetelnym i mogącym służyć 
Zamawiającemu do rozliczenia inwestycji dotowanej (brak ujęcia pozycji m.in. 
wykonania podbudów, robót ziemnych, instalacji elektrycznych, przewymiarowania 
nawierzchni z kostki itp.) 
W związku z powyższym prosimy o rezygnację z konieczności przedłożenia do oferty 
kosztorysu ofertowego lub przedłożenia przedmiarów zgodnych z dokumentacją 
projektową (przedmiar robót jest podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego  
a kosztorys inwestorski do wyliczenia wartości Zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 33 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 
Jesteśmy świadomi, że zgodnie z zapisami art. 38 upłynął termin udzielania przez 
Zamawiającego wyjaśnienia na nasze zapytanie jednakże mając na uwadze prowadzenie 
postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp w tym m.in. umożliwienie złożenia przez 
Wykonawców porównywalnych ofert prosimy o ustosunkowanie się do naszych uwag.  

 
Odpowiedzi na pytanie nr 1  
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar 
robót. 
 

Ponadto Zamawiający usuwa zapis umowy (§7 pkt 7) w brzmieniu: Ostateczne rozliczenie 
przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz 
zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego. 

 
Jednocześnie Zmawiający oświadcza, że podstawą wynagrodzenia Wykonawcy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Wykonawca nie ma obowiązku przygotowania 
jako załącznika do oferty kosztorysu szczegółowego oraz złożenia Zamawiającemu 
kosztorysu powykonawczego.  
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Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert na 
14.08.2013r. godzina złożenia 13:00 a godzina otwarcia 13:15. 
 
 Jednocześnie zmianie ulega pkt. 14 ppkt 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed 
terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

Oferta w postępowaniu pod nazwą: Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice. 

Nie otwierać przed  14.08.2013 r. godz. 13:15” 
 
 

PO Kierownika Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego 

 
Karina Szołtysik 

 


