
 

 

ZP.271.1.19.2022                                                                        Sucha Beskidzka 06.12.2022 r. 
 

 
W Y J A Ś N I E N I A    T R E Ś C I    S W Z 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha 
Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Suchej Beskidzkiej, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji, w okresie od 30.11.2022 r. do 05.12.2022 r. wpłynęło                                
5 wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań 
i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej. 
 
Wniosek nr 1 z dnia 30.11.2022 r. 
 

Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę lub potwierdzi wykonanie odwodnienia liniowego widocznego 
w dokumentacji projektu wykonawczego - Drogi - wg parametrów: Odwodnienie liniowe, 
zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, klasa obciążenia max do E600 zgodnie z normą 
PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytka i studzienki odpływowe z rusztem antypoślizgowym                  
ze stali nierdzewnej w klasie B125, wykonane z betonu polimerowego, mrozoodporność                
nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał korytek i studzienek zapewni 
ich nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania 
nawierzchni (m.in. chlorek sodu) przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w świetle 
15,0cm, długość 100,0cm, wysokość 21cm, szerokość budowlana 18,5cm. Krawędzie korytek 
będą wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali nierdzewnej. 
Np. ACO Multiline V150 typ 0.0? Karta katalogowa i DWU w załączniku.  
 

Odpowiedź: 
Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z SWZ. 
 
Wniosek nr 2 z dnia 01.12.2022 r. 
 

Pytanie: 
Jako Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w ww. postępowaniu zwracam się z prośbą 
o dopuszczenie możliwości złożenia wraz z ofertą kosztorysu w wersji uproszczonej (kosztorys 
szczegółowy byłby wymagany do umowy). Przy takiej skali i złożoności wycen przygotowanie 
kosztorysu szczegółowego na tym etapie w znacznym stopniu ogranicza możliwość 
przystąpienia do postępowania.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. 
Zgodnie z pkt. 11.3 SWZ cyt. „(…) kosztorys ofertowy stanowi merytoryczną część oferty,                    
o dużym znaczeniu dla określenia przedmiotu i zakresu oferowanego świadczenia                                  
(w tym materiałów użytych do realizacji robót) oraz jego ceny czy kosztu poszczególnych 
elementów – i w przypadku jego braku, błędów lub wad nie może podlegać uzupełnieniu                  
czy to w całości, czy o informacje w nim niezawarte”. 
 

 
Wniosek nr 3 z dnia 01.12.2022 r. 
 

Pytanie: 
Zgodnie z pkt. 11.2 SWZ Wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót 
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ i załączyć do oferty kosztorys ofertowy. Zamawiający 
wymaga, aby kosztorys został sporządzony METODĄ SZCZEGÓŁOWĄ (tj. z rozbiciem kosztów 



   

 

 

na R, M, S) z zachowaniem podziału na elementy robót, numeracji i kolejności pozycji 
określonych w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie 
pozycje zawarte w przedmiarze robót – brak kalkulacji, pominięcie pozycji kosztorysu 
ofertowego lub zmiana opisu może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ.              
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy uwzględnić oznaczenia podstaw wyceny 
(KNR, KNNR itp.) oraz opisy poszczególnych pozycji określone w przedmiarze robót. 
Wykonawca może dokonywać zmian w oznaczeniach podstaw wyceny pozycji kosztorysowych 
wyłącznie w zakresie w jakim wynika to z użytego przez wykonawcę programu                                            
do kosztorysowania. Zakres pozycji kosztorysowej (a w szczególności opis robót)                           
dla której dokonano zmiany oznaczenia podstawy musi być zgodny z zakresem pozycji 
określonej w przedmiarze robót. 
W związku z powyższym wymaganiem proszę o udostępnienie w dokumentacji postępowania 
przedmiaru w formacie .pdf edytowalnego (wydruk do pdf z programu kosztorysującego)               
lub w formacie .ath.  
Kosztorys spełniający Państwa wymagania można sporządzić jedynie w programie 
kosztorysującym. 
Udostępnionego przez Państwa przedmiaru w excel (pliku csv utworzonego z tego przedmiaru) 
nie można zaimportować do programu kosztorysującego, a ręczne wprowadzanie tak dużej 
ilości pozycji wiązałoby się z bardzo dużym ryzykiem niedotrzymania pełnej zgodności                    
z przedmiarem.  
 

Odpowiedź: 
Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego w postaci edytowalnej tj. w pliku XLS 
jest wystarczający do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
 
Wniosek nr 4 z dnia 05.12.2022 r. 
 

Pytanie: 
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o 3-4 dni robocze. Zakres zamówienia,                
a w związku z tym skala wycen jest bardzo duża. Wiele elementów wymaga pozyskania wyceny 
indywidualnej z rynku, co generuje co najmniej kilka dni oczekiwania. Zwracamy także uwagę 
na fakt, że analiza tak obszernej dokumentacji projektowej także wymaga czasu. Na realizację 
zadania przewiduje się 370 dni, te kilka dni dodatkowych dla Wykonawców                                                 
na przygotowanie oferty nie będzie miało znaczące wpływu na terminowość inwestycji,                          
a pozwoli Wykonawcy na rzetelną kalkulację ceny.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ                           
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
 

                                                                   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                Stanisław Lichosyt 


