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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: JRP.7013.2.2012, którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni P3KPW w Helu, realizowana 

w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” w dniu: 26.06.2012 Zamawiający otrzymał zapytanie 

dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

 

Lp Treść zapytania Wyjaśnienie Zamawiającego 

1 
Z jakiego materiału i o jakich średnicach ma być wykonany projektowany 

kanał deszczowy. W projekcie występują rury żelbetowe o średnicach Ø500 i 

Ø600 oraz przykanaliki z rur żelbetowych Ø200. W kosztorysie nakładczym 

występują kanały z rur PCV Ø500 oraz przykanaliki z rur PCV Ø160. 

 

Pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami 

opisującymi przedmiot zamówienia ma projekt budowlany. Jeżeli 

w kosztorysie nakładczym nie występują wymagane pozycje, to 

Wykonawca je uzupełni lub dokona odpowiednich korekt ceny 

przy innych pozycjach kosztorysowych. Zmiana materiału będzie 

dopuszczalna za zgodą projektanta, jeżeli wykonanie robót nie 

będzie możliwe w opisanej w projekcie technologii. 

2 
W jakiej technologii ma zostać wykonane odtworzenie nawierzchni asfaltowej 

na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i Dworcowej. W projekcie (Rys. 1.1) 

występuje beton asfaltowy w dwóch warstwach (13 cm podbudowa + 5 cm 

warstwa ścieralna), natomiast w kosztorysie nakładczym występuje podbudowa 

betonowa gr. 12 cm oraz nawierzchnia z asfaltu lanego gr. 8 cm. 

Podstawą do określenia technologii odtworzenia nawierzchni 

asfaltowej jest Rys. 1.1 będący dokumentem uzgodnionym z 

zarządcą drogi. 

3 
W związku z zapisem §5 pkt. 2 Wzoru Umowy mówiącym o ryczałcie jako 

formie wynagrodzenia oraz w świetle w/w rozbieżności pomiędzy kosztorysem 

nakładczym, nie widzimy podstaw do sporządzenie kosztorysu ofertowego wg 

wymagań zawartych w Rozdz. 13 pkt. 3 ppkt. 1d). Ze względu na to, że 

Wykonawca może dokonać obliczenia ceny oferty wg przyjętej przez siebie 

kalkulacji , prosimy o odstąpienie od zastosowania załączonego do SIWZ 

kosztorysu ślepego jako bezwzględnie obowiązującego wzoru wyceny. 

Zamawiający podtrzymuje wskazany wzór kosztorysu ofertowego 

oraz konieczność jego złożenia wraz z ofertą. Kosztorys może być 

skorygowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami wyjaśnień 

Zamawiającego. Należy podkreślić, że kosztorys jest tylko 

dokumentem pomocniczym, a postawą wyceny zamówienia jest 

projekt budowany.  

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

Data upublicznienia wykonawcom wyjaśnień SIWZ: 27.06.2012.  


