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Zamawiający: 
Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29 
49-200 Grodków  

Grodków, 26 stycznia 2023 r. 
 

WYJAŚNIENIE treści SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic”. 
 

Nr referencyjny: IGP.VI.271.2.2023 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje 
poniżej odpowiedzi na udzielone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego, mianowicie: 

W nawiązaniu do rozdziału  XIX . Opis sposobu obliczenia ceny IDW: 

Pytanie nr 1: 
Czy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, jako załącznik do formularza oferty 
wypełnionego kosztorysu ofertowego? 
Odpowiedź 1: 
Tak, zgodnie z treścią zawartą w IDW - pkt XIX.3. i pkt XII.33.6) oraz zgodnie  
z zasadami wynagrodzenia Wykonawcy określonymi w § 5 wzoru umowy - Część II SWZ. 
 

Pytanie nr 2: 
Czy kosztorys ofertowy Wykonawca ma stworzyć przez dodanie do przedmiaru kolumny „Cena 
jednostkowa” oraz „Wartość” , a uzyskana suma wartości wszystkich pozycji ma dać cenę oferowaną? 
Odpowiedź 2: 
Tak. 
 

Pytanie nr 3: 
Czy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kosztorysu szczegółowego w programie Norma na 
podstawie załączonych przedmiarów? 
Odpowiedź 3: 
Nie. 

Pytanie nr 4: 
Czy tabela elementów scalonych ma obejmować pozycje z przedmiaru, dla których nie ma podanego 
numeru ST, np. 1.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych? 
Odpowiedź 4: 
Zestawienie elementów scalonych należy sporządzić wg. załączonego wzoru. 
 

Pytanie nr 5 
Wykonawca wnosi o udostępnienie wzoru kosztorysu ofertowego. 
Odpowiedź 5: 
Każdy z  Wykonawców winien opracować we własnym zakresie kosztorys ofertowy. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia  
i wiążą Wykonawców. 
 
Informację niniejszą  
zamieszcza się na stronie  
prowadzonego postępowania   
w dniu 26.01.2023 r. 

        BURMISTRZ 

                  (-) 

                                                                                                     Marek Antoniewicz 

 
Sprawę prowadzi: 
Iwona Kokowska - Paluch 
tel. 77 40 40 308 
e-mail: pm@grodkow.pl 
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