
 

 

ZP.271.1.20.2022                                                                        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. Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej                   
w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji, w dniu 01.12.2022 r. wpłynęły 2 wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego 
podano poniżej. 
 
Wniosek nr 1 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 2 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. 
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. 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ                           
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                Stanisław Lichosyt 


