
ZAPYTANIE nr 1 

Odpowiedź z dnia 8 lipca 2022 roku 

do przetargu na zadanie: „Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Krzywiń” 

Treść zapytania: 

1. Czy Zamawiający udostępni przedmiar w wersji edytowalnej ath? 
2. W jaki sposób Wykonawca ma obliczyć cenę oferty? zgodnie z zapisem SWZ XV. 9. 

na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, czy 
zgodnie z SWZ XV. 11 i 12 na podstawie udostępnionych kosztorysów ślepych 
poprzez podstawienie cen jednostkowych tylko i wyłącznie dla pozycji zawartych w 
kosztorysie? Czy w związku z tym wynagrodzenie za realizację przedmiotu 
zamówienia jest ryczałtowe czy kosztorysowe? Co w sytuacji gdy w załączonych 
przedmiarach nie zawierają się roboty konieczne do wykonania?  
 
 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający informuje, co następuje: 

Ad. 1. Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót w wersji ath. 
Ad. 2. Zamawiający informuje, iż rozliczenie za wykonane roboty jest rozliczeniem 

kosztorysowym. Zamawiający udostępnił Przedmiar Robót w postępowaniu będący 
podstawą do oszacowania wartości zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowi 
kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez Wykonawcę. Wykonawca winien 
obliczyć cenę oferty poprzez oszacowanie i wskazanie cen poszczególnych pozycji 
kosztorysowych.  
Sytuacja koniecznych do wykonania a nie ujętych w udostępnionej przez 
Zamawiającego dokumentacji technicznej robót stwierdzona w trakcie realizacji 
zamówienia rozpatrywana będzie w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych oraz Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy.  
Według najlepszej wiedzy Zamawiającego Przedmiar Robót został wykonany ściśle 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. W przypadku wykrycia przez Wykonawcę robót ujętych 
w dokumentacji technicznej a nie ujętych w Przedmiarze Robót Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w celu dokonania 
stosownych korekt w dokumentacji postępowania. 

 
 
Zamawiający informuje, że preferowaną formą jest komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami, w tym składanie wszelkich dokumentów w postępowaniu jak oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji, za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w sytuacjach 
awaryjnych, w przypadku problemów z działaniem platformazakupowa.pl. 
 

 

Niniejsza informacja i zmiany nią wprowadzone stanowią integralną część SWZ  

wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu. 

http://platformazakupowa.pl/

