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Wykonawcy ubiegaiący się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

MoDERN IzAcJ Ę Bl EŹN ! LE KKoATLETYGZN EJW RAMAGH l NWESTYCJ| :,, MoDERNlzAcJA
BlEZNl LEKKOATLETYCZNEJ l BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER
PLAZOVVYCH WRAZ Z |NFRASTRUKTURĄ PRZY SP NR 16 - W RAMACH BUDŻETU
oBYWATELsKlEGo"

DziałĄąc na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z2018 r., poz. 1986z póżn.zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści
S|WZ zgłoszone pżez wykonawców:

Pytanie 1:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania obsypki rur drenarskim kruszywem płukanym
fr. 8-16mm ułożonym w geowłókninie. W poz. przedmiaru sanitarnego nr 30 i 40
uwzględniono piasek a nie zrvir w geowłókninie - prosimy korektę i uzupełnienie.

Odpowiedź:
Proszę uważnie czytać zapisy S!WZ.

ROZDZ\AŁ Xlll. oPls sPosoBU oBLlcZANlA cENY

Obowiqzujqcq formq wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe - jednorozowo płatność po odbiorze
całości robot. Podstawq obliczenia ceny za roboty budowlane jest przekazana dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlonych, 
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wykonawca jest zoibowiqzqny we własnym zakresie określić ilości i ustalić koszty niezbędnych nakładów
zwiqzanych z realizacjq zamówienia 

=,
Przekazane przedmiary stanowią pomoc w wycenie robót przez Wykonawców;;i"su one jeanat
podstawą do wyceny. Należy określić ilości i rodza]ęlobót.,określić koszty na podstawie analizy
otrzymanych projektów, specyfikacji i zapisów $łW= Należy, względnić w wyceńió zwin ' ''.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zat<r,o§.fuiąńifizdostawa I moniłZe- ńóiki ao
odbicia.

Odpowiedź:
'Przekazane przedmiary stanowią pdtrroc w wycenie robót prze.4 Wykonawców, nie są one jednak
podstawą do wyceny. Należy określić ilości i rodzaje robót, określić koszty na podstawie analizy
otrzymanych projektów, specyfikacji i zapisów SIWZ. Należy wycenić dostawę z montażem belkido
odbicia,
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