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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Remont gminnej sieci wodociągowej w ul. Zamkowej wraz z przebudową węzłów 

wodociągowych w ul. 3 Maja i ul. Brodzińskiego, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

W związku z przystąpieniem do przetargu pn. Remont gminnej sieci wodociągowej  

w ul. Zamkowej wraz z przebudową węzłów wodociągowych w ul. 3 Maja 

 i ul. Brodzińskiego prosimy o wyjaśnienie : 

 

 

1) Jakie rozliczenie będzie obowiązywać zamówienie ryczałtowe czy kosztorysowe 

powykonawcze , umowa nie określa ?  

2) Czy Zamawiający dysponuje wykazem z jakich rur wykonane są przyłącza, 

co będzie jeżeli okaże się że przyłącz jest z rur  nie nadających się do podłączenia ? 

3) Przedmiar nie przewiduję montażu kształtek na podłączenie do istniejących przyłączy 

w której pozycji należy uwzględnić ? 

4)  Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji technicznej. 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
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ad 1) Zgodnie z SIWZ cena przedstawiona w ofercie będzie wynagrodzeniem wpisanym w 

umowie przypadającą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zatem będzie to 

rozliczenie ryczałtowe, za całe zadanie. Wykonawca może potwierdzić przedstawioną fakturę 

przez załączenie do faktury kosztorysu powykonawczego. 

ad 2) Zamawiający nie dysponuje wykazem rur z jakich wykonane są przyłącza. W zakresie 

Wykonawcy leży prowadzenie robót, które w jak najmniejszym stopniu wpłyną na istniejące 

przyłącza. Każdy przypadek braku możliwości podłączenia przyłącza z uwagi na stan 

techniczny, należy zgłosić do zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszym 

postępowaniu. 

ad 3) Montaż kształtek do podłączenia istniejących przyłączy należy uwzględnić w pozycji 79 

d.11 przedmiaru /podst. KNNR 4 1702-02/. 

ad 4) Projekt techniczny zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w 

najkrótszym możliwym terminie. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

 

Zamawiający: 

 

Burmistrz Gminy i Miasta 

Proszowice 

 

Jan Makowski 

 

 


