
 
 
 
 
BZP.271.15.2018                                                                Krapkowice,  25.06.2018r. 
 
 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego  

w Krapkowicach” 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.   zwanej dalej „ustawą”,  
odpowiadając na pytania wykonawców  informuję : 
 
1. Pytanie : Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że ilości robót podane w PFU    

    w Części I w  punktach 2.4; 4; 4.3 - są wiążące.  

 

   Odpowiedź : Ilości podane w PFU nie są wiążące. Dokładne ilości robót będą wynikać     

    z opracowanego projektu. 

  

2. Pytanie : Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że ilości robót podane w PFU  

    w Części II w  punkcie 4.4 są wiążące.  

 

    Odpowiedź : Ilości podane w PFU nie są wiążące. Dokładne ilości robót będą wynikać  

    z opracowanego projektu. 

 

3.  Pytanie : Wg PFU pkt 4.4  należy zaprojektować warstwę ścieralną drogi na moście i na     

     dojazdach do mostu z SMA 5, natomiast rys. 5 Przekrój poprzeczny B-B przewiduje  

     warstwę ścieralną z SMA 12/8. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie rodzaju  

     mieszanki z jakiej należy zaprojektować i wykonać warstwę ścieralną.  

 

     Odpowiedź: Na obiekcie i dojazdach zastosować masę SMA 12/8 

 

4.  Pytanie : Wg PFU pkt 4.4  konstrukcję drogi na dojazdach do mostu należy wykonać na    

     podłożu G1. Co w przypadku gdy istniejącego podłoże nie spełnia wymogów dla grupy  

     nośności podłoża G1?  

 

     Odpowiedź : Podłoże należy doprowadzić do nośności G1. Oferenci mogą wykonać  

     odwierty i dobrać technologię wzmocnienia istniejącego podłoża. Koszt ewentualnych  

     wzmocnień powinni ująć w wycenie zadania. Prace związane z ewentualnym  



    wzmocnieniem gruntu powinny być uwzględnione w projekcie który jest po stronie  

    Wykonawcy.  

 

5.  Pytanie : Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie rysunków inwentaryzacyjnych  

     istniejącego mostu kolejowego, będącego przedmiotem przebudowy na most drogowy. 

  

     Odpowiedź : Wszystkie dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego stanowią  

     załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Ponadto informujemy, że zgodnie z pkt 3.1 PFU pn.  

    „Elementy wchodzące w skład części projektowej zadania” po stronie Wykonawcy  

     spoczywa obowiązek wykonania wszelkich dokumentów, badań itd. mających na celu  

     opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

6.  Pytanie : Czyją własnością będą elementy przewidziane do demontażu (zgodnie z  

       punktem 3.7.10 - PFU) , których nie da się ponownie wbudować?  

 

       Odpowiedź : Patrz § 5 ust. 5 Projektu umowy ( zał. nr 6.1 do SIWZ ). 

 

7.   Pytanie : W jakim zakresie należy wycenić a następnie wykonać modernizację górnej  

       półki pasa górnego konstrukcji przęseł w celu przyspawania na jej powierzchni   

       łączników stalowych. Wykonawca dla poprawnej wyceny tego zakresu zwraca się z  

       prośbą do Zamawiającego o przekazanie szczegółowej inwentaryzacji stanu górnej półki  

       pasa górnego konstrukcji.  

 

       Odpowiedź : Wszystkie dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego stanowią  

       załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Ponadto informujemy, że z pkt 3.1 PFU pn.  

      „Elementy wchodzące w skład części projektowej zadania” po stronie Wykonawcy  

      spoczywa obowiązek wykonania wszelkich dokumentów, badań itd. mających na celu  

      opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

  

8.   Pytanie : Zgodnie z zapisami SIWZ i Ogłoszenia o Zamówieniu Wykonawca powinien  

      wykazać się projektantem mostowym z uprawnieniami bez ograniczeń posiadającym  

      doświadczenie w opracowaniu przynajmniej 1 dokumentacji projektowej, natomiast w  

      PFU (punkt 3.3.2) Zamawiający stawia dodatkowy warunek "doświadczenie w  

      projektowaniu drogowych inwestycji mostowych o rozpiętości powyżej 60 m na terenach  

      zalewowych". Prosimy o potwierdzenie, że wiążące są zapisy SIWZ i Ogłoszenia  

      opisujące warunki udziału w postępowaniu przetargowym.  

 

      Odpowiedź : W dziale V SIWZ – „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy  

      wykluczenia” anuluję w całości treść ppkt 2.3 i na to miejsce wprowadzam treść w  

      nowym brzmieniu : 

 

      „2.3 Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po jednej 
osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z art. 12 ust. 2 lub 12a 
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1332 ze 
zm.) zwanej dalej „Prawem budowlanym”, posiadającej doświadczenie 
w opracowaniu przynajmniej po jednej dokumentacji projektowej w 
zakresie, o którym mowa w ppkt. 2.3.1  oraz w pełnieniu funkcji 



kierownika robót/budowy na przynajmniej jednej budowie, w zakresie 
zgodnym z ppkt. 2.3.2 dla każdego zakresu uprawnień: 

2.3.1 - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w 
specjalnościach :   inżynieryjnej mostowej – legitymujący się 
doświadczeniem w projektowaniu drogowych inwestycji 
mostowych o rozpiętości powyżej 60m na terenach 
zalewowych, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i   
elektroenergetycznych -  warunek dotyczy zadania nr 1 ; 

            - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w 
specjalnościach :  architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, 
inżynieryjnej  drogowej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i   elektroenergetycznych - warunek 
dotyczy zadania nr 2 

2.3.2 – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach : inżynieryjnej mostowej, 
inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i   
elektroenergetycznych -  warunek dotyczy zadania nr 1 ; 

             -  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach : architektonicznej,  
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i   elektroenergetycznych - 
warunek dotyczy zadania nr 2” 

 
9.  Pytanie : Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie rysunku inwentaryzacyjnego  

      istniejącego ciągu pieszo - rowerowego, gdyż nie jest on wykazany na "Projekcie  

      koncepcji przebudowy mostu kolejowego ... " wykonanego przez Biuro Projektowe  

      PROPONT.  

 

     Odpowiedź : W treści PFU wkradł się błąd, gdyż Wykonawcą przedmiotowego  

     opracowania było firma FBJ. Zamawiający dołączył do niniejszego wyjaśnienia wersje  

     elektroniczną całej koncepcji.  

  

10.  Pytanie : Na zdjęciach załączonych w dokumencie Programu Funkcjonalno-  

       Użytkowego pokazane są podpory pośrednie żelbetowe lub posiadające warstwę  

       zewnętrzną w postaci płaszcza żelbetowego, w projekcie koncepcji na rysunku nr 4 -  

       podpory pośrednie pokazane są jako kamienne przewidziane do fugowania. Prosimy o  

       informację w jakiej konstrukcji wykonane są poszczególne podpory i jaki jest zakres prac  

       remontowych na tych podporach.  

 

      Odpowiedź : Zgodnie z rysunkiem nr 4 pn. „Widok od strony dolnej wody (wariant II)”  

      ujętym w PFU w osi nr 2 i 3 zlokalizowane są podpory pośrednie, kamienne przewidziane  

      do fugowania. oraz w osi nr 4 – podpora pośrednia żelbetowa po odbudowie (zgodnie 

      z  załączoną w niniejszym piśmie dokumentacją).  



 

11. Pytanie : W celu poprawnej wyceny robót budowlanych na etapie kalkulacji Zamawiający  

      powinien przekazać jako składnik dokumentacji przetargowej wszystkie dokumenty  

      opisane w punkcie 3.5. W obecnej sytuacji wymienione w punkcie 3.5 analizy dla  

      poprawnej wyceny Wykonawca zmuszony jest przeprowadzić na etapie kalkulacji. W  

      związku z obszernym zakresem prac przygotowawczych przed sporządzeniem rzetelnej 

      kalkulacji Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu  

      przetargu z dnia 27.06.2018 o przynajmniej 2 miesiące to jest na 27.08.2018. 
 
     Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu przetargu 
     o 2 miesiące  z uwagi na fakt, iż korzysta przy realizacji przedsięwzięcia  ze środków  
     finansowych zewnętrznych i na zmianę harmonogramu jego realizacji  nie pozwala   
     umowa o dofinansowanie. 
 
12. Pytanie : Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz  
       podstawy wykluczenia dotyczy Zadania 1 pkt. 2.3. Wykonawca powinien wykazać, że  
       dysponuje po 1 osobie posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w  
       specjalnościach: inżynieryjnej mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej  
       drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych ,    
       gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  
       urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz po 1 osobie posiadającej   
       uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  
       inżynieryjnej mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej  
       w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych,  
       wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
       elektrycznych i elektroenergetycznych.  
       Proszę o informację jaka część przedmiotu zamówienia w przypadku zadania 1 wymaga   
       od Wykonawcy wykazania się osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do  
       projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia bez  
       ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- 
       budowlanej lub 
       o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ.  
 
      Odpowiedź : Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 
 
13.  Pytanie : Czy były przeprowadzone badania w zakresie spawalności stali konstrukcyjnej  
       mostu kolejowego pod kątem dostosowania konstrukcji do przekroju zespolonego i czy  
       zastosowany gatunek stali pozwala na wykonanie połączeń spawanych lub  
       zgrzewanych dla zespolenia dźwigarów z płytą pomostową?  
 
       Odpowiedź : Nie przeprowadzono takich badań. 
 
14.  Pytanie : Prosimy o przekazanie ekspertyzy w zakresie analizy nośności wszystkich w  
        szczególności przęsła odbudowywanego po powodzi.  
 
        Odpowiedź : Wszystkie dokumenty dotyczące odbudowanego przęsła będące  
        w posiadaniu Zamawiającego stanowią załącznik do niniejszego wyjaśnienia. 
  
15. Pytanie : Prosimy o udostępnienie danych archiwalnych i analizy nośności przęsła  
       sklepionego za osią 5 w kierunku Prudnik.  
 
       Odpowiedź : Wszystkie dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego stanowią  
       załącznik do niniejszego wyjaśnienia.  
  



16. Pytanie : Jeżeli Decyzja Środowiskowa narzuci rozwiązania (np. ekrany akustyczne,  
       ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty jako przejścia dla zwierząt) wykraczające poza  
       zakres opisany w PFU oraz przedstawione na przykładowych rysunkach, prosimy o  
       informację jaka będzie forma rozliczenia robót dodatkowych.  
 
       Odpowiedź : Z uwagi na to, że sposobem rozliczenia będzie ryczałt, Wykonawca nie  
       może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów za roboty dodatkowe dlatego  
       rzeczywisty wymiar prac wykonanych przez Wykonawcę nie będzie miał wpływu na  
       końcowe rozliczenie. 
  
17. Pytanie : Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami przewidzianymi pod nowo  
       projektowany pas drogowy, jeżeli nie kto ponosi koszt wykupu działek. 
 
       Odpowiedź :  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczonymi w  
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:  

 136/3, 142 (mapa 3), 7/2, 22, 23, 24/2, 26 (mapa 9), 5/1 (mapa 10), 7, 8/2, 8/9, 26 
(mapa 12), 21/1, 21/3 (mapa 9) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w 
jednostce ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – własność;  

 2 (mapa 7), 6/3 (mapa 10) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w jednostce 
ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – użytkowanie wieczyste;  

 144/3 (mapa 3) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w jednostce 
ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – umowa użyczenia z dnia 12 listopada 
2013 r. na czas nieoznaczony;  

 143/3 (mapa 3) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w jednostce 
ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – zgoda na czasowe zajęcie terenu  

 
18. Pytanie : Czy Zamawiający dysponuje odwiertami geotechnicznymi i może je  
        udostępnić? 
 
        Odpowiedź : Zamawiający nie dysponuje odwiertami geotechnicznymi.  
 
19.  Pytanie : Prosimy Zamawiającego o podanie klasy drogi docelowej (oczekiwanej) przez  
       Państwa. Wykonawcy jest to niezbędne do przeanalizowania założeń z koncepcji. 
 
       Odpowiedź : Docelowo droga powinna spełniać warunki klasy technicznej L (lokalna)  
       zgodnie z PFU, pkt 4.4 ”Wymagania w zakresie wykonania drogi i ciągów pieszego i  
       rowerowego”.  
  
 
20. Pytanie : Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o możliwych odprowadzeniach  
      wód opadowych (poprzez kanalizację deszczową) do istniejących kolektorów miejskich.  
      (wskazanie średnic, lokalizacji odbiorników). 
 
       Odpowiedź : Odprowadzenia wód opadowych opisane zostały w PFU,   pkt 4.6  
      „Wymagania w zakresie robót w branży kanalizacji deszczowej” 
 
21. Pytanie : Prosimy o określenie czy Zamawiający przewiduje budowę ekranów  
       akustycznych, w kontekście rewitalizacji sąsiednich terenów zielonych. Jeśli tak, to  
       prosimy o wskazanie oczekiwanych parametrów ekranów.  
 
        Odpowiedź : Nie przewidujemy budowy ekranów akustycznych. 
 
22. Pytanie : Czy Zamawiający przewiduje oświetlenie na obiekcie i dojazdach? Jeśli tak,  
      prosimy o wskazanie parametrów technicznych. 



      Odpowiedź : Tak, przewidujemy. Parametry dotyczące oświetlenia zawarte są w PFU,  
      pkt 4.7 „Wymagania w zakresie robót w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej”. 
 
23. Pytanie : Czy Zamawiający przewiduje budowę kanału technologicznego w zakresie  
      inwestycji? 
 
     Odpowiedź : Nie przewidujemy budowy nowego kanały technologicznego w zakresie  
      inwestycji. 
 
24. Pytanie : Zgodnie z Umową, par. 8, ust. 4, Zamawiający, w terminie 30 dni , od dnia  
      doręczenia Zamawiającemu umowy, o której mowa w ust. 3 może zgłosić pisemny  
      sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. Tak  
      długi termin akceptacji Umów podwykonawczych znacząco opóźni możliwość realizacji  
      zadań powierzonych podwykonawcom. Zwracamy się o skrócenie terminu do 14 dni. 
 
    Odpowiedź : Zamawiający nie skróci wymienionego terminu. 
 
25. Pytanie : Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania  
      działkami, umożliwiające złożenie do organu wniosku o Pozwolenie na budowę wraz z  
      listą działek. Powyższe jest niezbędne do określenia dostępnego terenu dla  
      zaprojektowania inwestycji. 
 
      Odpowiedź : 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczonymi w 
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:  

 136/3, 142 (mapa 3), 7/2, 22, 23, 24/2, 26 (mapa 9), 5/1 (mapa 10), 7, 8/2, 8/9, 26 
(mapa 12), 21/1, 21/3 (mapa 9) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w 
jednostce ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – własność;  

 2 (mapa 7), 6/3 (mapa 10) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w jednostce 
ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – użytkowanie wieczyste;  

 144/3 (mapa 3) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w jednostce 
ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – umowa użyczenia z dnia 12 listopada 
2013 r. na czas nieoznaczony;  

 143/3 (mapa 3) w obrębie ewidencyjnym: 0011 Krapkowice w jednostce 
ewidencyjnej: 160502_4 Krapkowice – Miasto – zgoda na czasowe zajęcie terenu  

 
26. Pytanie : Wykonawca zwraca się o wykreślenie zapisów  Umowy, par. 13, ust. 8 „Strony  
      postanawiają, że w razie konieczności dokonania zmian w opracowanej dokumentacji  
      projektowej, z powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana taka  
      będzie zmianą nieistotną i Wykonawca zaprojektuje prace/wykona roboty budowlane z  
      uwzględnieniem tych zmian bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia, w ramach  
      robót/prac projektowych zamiennych”  
      Wykonawca informuje, że zapisy takie są niezgodne i niedopuszczalne ustawą Pzp.     
      Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży  
      na Zamawiającym, a nie na Wykonawcach. Wykonawcy nie mają obowiązku  
      poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty z innych źródeł niż SIWZ.  
      Należy zauważyć, iż opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy  
      Pzp powinno umożliwiać wykonawcy bez żadnych wątpliwości i dodatkowych  
      interpretacji zidentyfikowanie, z jakich elementów składa się zamówienie, co będzie  
      kluczowe i niezbędne do jego prawidłowej realizacji, jak również powinno pozwolić  
      obliczyć cenę oferty, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zamieszczonym w  
      specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
      Oczekiwanie ujęcia w Ofercie kosztów robót niemożliwych do przewidzenia na etapie    
      przetargu jest zapisem wskazującym, że Zamawiający nie jest pewny poprawności  
      przygotowanego postępowania i jest niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. 



      Nie można bowiem w racjonalny sposób oczekiwać, aby nawet doświadczony    
      Wykonawca mógł przyjąć nieokreślony i nieopisany poziom ryzyka do swojej oferty. 
 
       Odpowiedź : Anuluje się w całości treści § 13 ust.8 projektu umowy stanowiącego    
       załącznik nr 6.1 do SIWZ. 
 
27. Pytanie : Jeżeli w trakcie uzyskiwania decyzji organów administracji państwowej i  
       samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających opracowania  
       projektowe okaże się, że światło pod mostem jest zbyt małe i należy je zwiększyć tj.  
       przebudować most zgodnie z warunkami nakazującymi podwyższyć jego światło, kto  
       w takim wypadku ponosi ryzyko kosztowe z tym związane.  
 
       Odpowiedź : Nie przewidujemy zwiększenia światła pod mostem ze względu na zakres,  
       który obejmuje zmianę sposobu użytkowania mostu kolejowego na most drogowy. 
 
28. Pytanie : Czy Zamawiający potwierdza, że obecny stan techniczny istniejącego obiektu  
      pozwala na jego przebudowę  i zmianę funkcji na obiekt drogowy o nośności klasy B  
      (wynikającej z  Rozporządzenia).  
 
      Odpowiedź : Wykonawca powinien tak zaprojektować przebudowę mostu aby uzyskać  
      nośność mostu klasy B. Inwestor udostępnił wszystkie materiały jakimi dysponuje  
      dotyczące mostu. Wykonawca może przed przystąpieniem do przetargu wykonać  
      analizę statyczną i wytrzymałościowa mostu i określić sposób przebudowy konstrukcji  
      tak aby uzyskać klasę nośności B. 
  
 
29. Pytanie : W związku, że nowo projektowana trasa przebiega przez teren zalewowy  
       Wykonawca zwraca się z pytaniem w jaki sposób i  w jakim zakresie należy  
       zabezpieczyć skarpy nasypu. 
 
       Odpowiedź : Wszelkie informacje związane z zabezpieczeniem skarpy nasypu  
       zawarte są w PFU, pkt 4.3 „Wymagania w zakresie poszerzenia i podwyższenia  
       nasypów”. 
 
 30.  Pytanie : W związku z tym , iż umowa jest ryczałtowa, wykonawca w nawiązaniu do  
         przepisów art. 31 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 Pzp (Zamawiający na etapie postępowanie  
         o udzielenie zamówienia powinien w sposób pełny i jednoznaczny opisać przedmiot  
         zamówienia) zwraca się o podanie zakresu robót jaki należy ująć w ofercie cenowej. 
 
        Odpowiedź : Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót  
         budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,  
         zamawiający więc opisał przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp 
         za pomocą programu funkcjonalo użytkowego stanowiącego zał. nr 8.1 do SIWZ. 
          
 
 31. Pytanie : Prosimy przedstawienie przedmiaru robót na podstawie, którego należy  
       dokonać wyceny. 
 
       Odpowiedź : Przedmiary robót winny być sporządzone na etapie projektowania. Patrz   
        pytanie 32 
 
 32. Pytanie : PFU pkt 3.8 określa, że „Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z  
        zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych  
        przedmiary robót, kosztorysy oraz Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac  



         Projektowych oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów” . Czy na tej podstawie Zamawiający  
         przewiduje aktualizację ceny ofertowej w oparciu o w/w dokumenty. 
 
        Odpowiedź : Opis sposobu obliczenia ceny oferty został przedstawiony w dz. III SIWZ. 
         Zgodnie z zapisami dz. III SIWZ łączna cena ofertowa będzie ceną ryczałtową.  
         Zamawiający nie przewiduje więc aktualizacji ceny ofertowej.  
 
  33. Pytanie : Ponieważ w PFU pkt 4.2 Zamawiający powołuje się na „Projekt  
          koncepcji przebudowy mostu kolejowego nad rz. Odrą w km 5,074 ciągu linii  
          kolejowej nr 306 Gogolin – Prudnik na most drogowy w ciągu drogi klasy L”,  
          prosimy o udostępnienie go na stronie przetargu.  
 
        Odpowiedź : Projekt koncepcji stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia. 
 
 
 
 
 
Ponadto informuję, że przedłuża się  termin składania ofert do dnia  09.07.2018r. do godz. 
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07. 2018r. o godz. 10:15, dokonując odpowiednio 
zmiany  treści  Działu VIII SIWZ .   Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
W wyniku zmiany treści SIWZ, dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
nr 565826-N-2018 z dnia 30.05.2018r. 
 
 
 

                                                                                                                       Burmistrz 
 

                                                                                                              /-/Andrzej Kasiura 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Projekt koncepcji przebudowy mostu - KONCEPCJA 2015 FBJ PRPONT. 
2. Koncepcja przebudowy drogi gruntowej. 
3. Materiały kolaudacyjne. 

                                                                              
                                                                            
                              


