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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg.
Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej.

W dniu 29 października 2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity)
przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 :
We wzorze umowy § 3.2 zamawiający przewiduję zastosowanie Biuletynu Sekocenbud na roboty
konieczne do wykonania a nie ujęte w kosztorysie ofertowym. Proszę o sprecyzowanie, która cena ma
być przyjęta do wyceny (minimalna, maksymalna czy średnia).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do wyceny z Biuletynu Sekocenbud należy przyjąć średnią cenę
jednostkową.
Pytanie nr 2 :
Czy w przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym i biuletynie
Sekocenbud, można wykonać wycenę w oparciu o Katalog Norm Kosztorysowych, obmiar
powykonawczy oraz cenniki materiałów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót nie ujętych w Kosztorysie Ofertowym oraz w Biuletynie
Sekocenbud na podstawie wyceny indywidualnej w oparciu o Katalog Norm Kosztorysowych.
Zamawiający informuje, iż zamieści nowy załącznik nr I.14 do SIWZ zawierający projekt umowy
uwzględniający zapisy wynikające z odpowiedzi na pytania.
Pytanie nr 3 :
W załączniku nr I.8,9,10 - Kosztorys ofertowy, występują zdublowane pozycje kosztorysowe takie jak:
40 i 44, 76 i 77 oraz 78 i 79. Proszę o wyjaśnienie czy wystąpił błąd edytorski, czy brakuje jakiś
pozycji.
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Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym w załączniku I.9 do SIWZ omyłkowo w pozycji 77 zapisano powierzchnię do
remontu w-wy ścieralnej od 5m2 do 20m2, powinno być ponad 20m2.
W kosztorysie ofertowym w załączniku I.8,I.9 i I.10 do SIWZ w poz.40 zapisano obrzeże betonowe
z oporem z betonu C-12, powinno być bez oporu.
W kosztorysie ofertowym w załączniku I.8, I.9 i I.10 do SIWZ poz.78,79 należy zsumować do jednej
pozycji, do rozliczenia przyjąć w-wę ścieralną SMA 11.
Zamawiający informuje, iż zamieści nowe załączniki do SIWZ zawierające Kosztorysy Ofertowe, które
uwzględniać będą odpowiedzi na pytania o nazwie załącznik nr I.8 do SIWZ po zmianie, załącznik
nr I.9 do SIWZ po zmianie oraz załącznik I.10 do SIWZ po zmianie

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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