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

Grodków, 30 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 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 

pytania do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, mianowicie: 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dysponuje projektem odtworzenia nawierzchni? W przypadku, gdy nie 
posiada - prosimy o informacje jakie założenia zostały przyjęte do wyliczenia ilości 
przedmiarowych odtwarzanych asfaltów. 
 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie dysponuje projektem odtworzenia nawierzchni drogowych. Warunki 
odtworzenia nawierzchni  drogowych  należy przyjąć zgodnie ze STWiORB  nr ST.00.03 Roboty 
drogowe – część III SWZ – OPZ   oraz  warunkami  określonymi w piśmie Starosty Powiatu 
Brzeskiego nr DR.6853.5.1.2022.AT z dnia 17.02.2022r.  Warunki odtworzenia należy przyjąć  
jednakowe dla wszystkich kategorii dróg. 
 
Pytanie nr 2: 
W Instrukcji Dla Wykonawców w Dziale XII, p. 33 pp. 6a określono, że Kosztorys 
Ofertowy zawierać ma zestawienie robocizny, materiałów oraz sprzętu, podczas gdy Przedmiar 
Robót składa się z pozycji scalonych odnoszących się do Specyfikacji Technicznej, a nie 
pozycje katalogowe zawierające wymienione zestawienia. Dla takiej formy Przedmiaru Robót 
Wykonawca nie jest w stanie, odnosząc się do jego pozycji, podać rzetelnej ilość RMS. Prosimy 
o wyjaśnienie powyższego zapisu. 
 

Odpowiedź 2: 
Wykonawcy winni opracować kosztorys ofertowy  w układzie pozycji scalonej, której wartość 
winna być równa sumie wartości pozycji wchodzących w jej skład. Tak opracowany  kosztorys 
pozwoli  na  wygenerowanie zestawienia robocizny, materiałów oraz sprzętu. 
 
Pytanie nr 3: 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.01.2023 r. na pytanie nr 2, Wykonawca 
zwraca się z zapytaniem: Czy Wykonawca jest zobowiązany w kosztorysie ofertowym uwzględnić 
podział na sprzęt, robociznę i materiał. Czy jedynie tabela elementów scalonych ma zawierać podział 
na sprzęt, robociznę i materiał? 
 

Odpowiedź 3: 
Zgodnie z pkt. XIX .6.4) IDW – Część I SWZ, do oferty należy załączyć: 
Zestawienie robocizny – należy wykazać  liczbę roboczogodzin dotyczącą wszystkich 
czynności, które są wymienione w przedmiarze robót, cenę jednostkową oraz wartość. 
Zestawienie materiałów – należy wykazać  ilości  wyszczególnionych rodzajów materiałów, 
wyrobów  niezbędnych do wykonania robót podstawowych, ceny jednostkowej, wartości 
pozycji materiałów oraz  wartość ogółem. 
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Zestawienie  pracy sprzętu – należy wykazać liczbę maszynogodzin pracy wymienionych 
jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych, ceny jednostkowej 
wartości pozycji sprzętu oraz  wartość ogółem. 
W kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać  podziału  pozycji na wartości robocizny, 
materiału i sprzętu. 
Tabela elementów scalonych zawiera wartość robocizny, materiału i sprzętu z podziałem na 
elementy działu i nie jest to zestawienie RMS, o którym mowa w pkt. XIX .6.4) IDW – Część I 
SWZ. 
 
 
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie w pełni czytelną wersję Specyfikacji Technicznej. 
 
  
Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia  
i wiążą Wykonawców. 
 
 
Informację niniejszą  
zamieszcza się na stronie  
prowadzonego postępowania   
w dniu 30.01.2023 r. 
 
 

        BURMISTRZ 

                  (-) 

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