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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ  
ZMIANA TREŚCI  SIWZ  

 
na „Remont drogi gminnej nr 1063420 ulica Górna w Krapkowicach” 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 09.02.2010 r.  

pod numerem: 36362 oraz na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl w dniu 
09.02.2010 r.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami, 

odpowiadając na zapytania wykonawcy wyjaśniam, a jednocześnie w pkt. 4 i 8 

dokonuję zmiany treści SIWZ, następująco: 

 

1. Pytanie nr 1: Z powodu braku pozycji dotyczących wywozu materiałów z 

rozbiórek (z wyjątkiem wywozu „frezowany” na 1 km) proszę o informację 

gdzie ma  być wywieziony materiał z rozbiórek, czy naleŜy ujmować koszty 

składowania na wysypisku, czy teŜ Zamawiający wskaŜe miejsce 

składowania?  

Odpowiedź: Materiał z rozbiórki podbudowy naleŜy składować na 

składowisku przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach (bez opłat), natomiast 

krawęŜniki i płytki chodnikowe z rozbiórki naleŜy wywieźć na teren 

zlokalizowany przy ul. śeromskiego w rejonie skrzyŜowania z drogą 

wojewódzką nr 423. Plac jest własnością gminy Krapkowice – bez ponoszenia 

opłat.  

 

2. Pytanie nr 2: Proszę o wyjaśnienie sprzeczności wynikających z podpunktów 

1.1 oraz 1.2 punktu III SIWZ. Skoro cenę naleŜy wyliczyć na podstawie 

kosztorysu, który ma być zgodny z zakresem robót określonym w 

przedmiarach robót, to jak rozumieć zapis pkt. 1.2 ?  

Odpowiedź:  Sposób obliczenie ceny oferty określa dział III SIWZ, pkt. 1, przy 

zachowaniu załoŜeń określonych w ppkt. 1.1 – 1.6, które naleŜy czytać 

łącznie. Z treści ppkt. 1.1 i 1.2 wynika, Ŝe wykonawca obliczając cenę 

ofertową obliczy ją w oparciu o zakres określony w przedmiarach robót. Jeśli 



wykonawca nie uwzględni (pominie) w swoim kosztorysie ofertowym 

wszystkich robót (czytaj: wszystkich pozycji przedmiarowych), Zamawiający 

uzna, Ŝe zostały one ujęte w ogólnej cenie oferty. Za te roboty przy rozliczeniu 

wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.  

 

3. Pytanie nr 3:  Czy Zamawiający dopuszcza w kosztorysie ofertowym zmianę 

ilości w poszczególnych pozycjach, równieŜ w związku z tym, iŜ ilości z 

przedmiaru mają się nijak do projektu?  

Odpowiedź:  Ilości obmiarowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

ofertowego winny odpowiadać ilościom obmiarowym w poszczególnych 

pozycjach przedmiarów robót. W związku z przyjętym w SIWZ rozliczeniem 

kosztorysowo-obmiarowym robót (powykonawczo), wykonawca wykonując 

dzieło w oparciu o dokumentację projektową otrzyma zapłatę za faktycznie 

wykonane roboty wg. cen jednostkowych z oferty.  

 

4. Pytanie nr 4: Jak rozumieć zapis § 2 pkt. 3.1 umowy, a w szczególności: „ 

(…) Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych 

robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w 

przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości 

przedstawionych w przedmiarach robót, a nie w kosztorysach ofertowych” w 

kontekście zapisu pkt. III 1.1 SIWZ.        

Odpowiedź – zmiana treści SIWZ :  W związku z moŜliwością rozpatrywania 

opisanych niezgodności między kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót 

w kontekście art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Pzp, dokonuje się zmiany w treści 

SIWZ w ten sposób, Ŝe wykreśla się z § 2, pkt. 3, ppkt. 3.1 załącznika nr 5 do 

SIWZ – Projektu umowy, dotychczasową treść i zastępuje się ją następującą 

treścią: „Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów 

ofertowych a ilości wykonanych w tym okresie robót - z ksiąŜki obmiaru”. 

 

5. Pytanie nr 5:  Czy zapis  § 2, pkt. 3, ppkt. 3.1 umowy naleŜy rozumieć tak, Ŝe 

np. w przypadku wycenienia w kosztorysie ofertowym 2000 mb krawęŜnika, a 

przedmiar przewidywał 2290 mb – to przy rozliczeniu końcowym 

wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 290 mb x cena jednostkowa z 

kosztorysu ofertowego?   



       Odpowiedź:   W związku z treścią odpowiedzi na pytanie nr 4, odpowiedź na 

       przedmiotowe pytanie staje się bezprzedmiotowa.  

6. Pytanie nr 6: Wobec braku w projekcie, proszę o odpowiedź, gdzie naleŜy 

wbudować 5600 m2 podbudowy asfaltowej z poz. 18 przedmiaru?  

Odpowiedź: Podbudowa asfaltowa będzie wbudowana na całym odcinku 

drogi wzdłuŜ istniejącego wodociągu.  

 

7. Pytanie nr 7:  Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję połączenia 

przykanalikiem  „wpustu do przesunięcia” z istniejącym przykanalikiem, bądź 

teŜ ze studnią.  

Odpowiedź:  Pytanie wykracza poza delegację art. 38 ust. 1 ustawy – Pzp. 

Wykonawca moŜe wnosić o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ.  

 

8. Pytanie nr 8:  Analizując profil podłuŜny i przedmiar robót, narzuca się 

następujące pytanie: jak wykonać zadanie, gdzie zgodnie z przedmiarem 

sfrezowane zostaną 4 cm, a do ułoŜenia są 2 warstwy nawierzchni po 4 cm 

oraz na 90% powierzchni 4 cm „podbudowy asfaltowej”, daje nam to +8 cm w 

stosunku do stanu istniejącego, a według projektu niweleta przebiega poniŜej, 

bądź co najwyŜej na tej samej wysokości jak istniejąca?     

Odpowiedź – zmiana treści SIWZ :  Dokonuje się zmiany w treści SIWZ, w 

ten sposób, Ŝe w wierszu nr 4 „Opisu i wyliczenia” przedmiarów robót (roboty 

przygotowawcze i rozbiórkowe) nadaje mu się nowe brzmienie: „Roboty 

remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę – 

krotność x 2 – frezowanie nawierzchni 2 x 4 cm”. 

W związku z powyŜszą zmianą – w załączeniu poprawiony przedmiar robót, 

obowiązujący wszystkich wykonawców. Tym samym ulega dezaktualizacji 

poprzedni, załączony do SIWZ przedmiar robót.     

             

 Podpisał – w zakresie zmiany treści SIWZ: 

 /-/ mgr Piotr Solloch 

 

            Podpisał – w zakresie wyjaśnień do treści SIWZ: 

           /-/ Przewodniczący Komisji Przetargowej – Romuald Haraf  


