Bytom Odrzański, dnia 17 stycznia 2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul.
Wodnej w Bytomiu Odrzańskim.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uprzejmie informuję, że:

Pytanie nr 1
Prosimy o przedstawienie przedmiaru robót na podstawie którego mamy wycenić zadanie.
Najlepiej przedstawić go w osobnym pliku. Zadajemy to pytanie pomimo, że podobne pytanie
było już zadane. Tylko niezrozumiała jest dla nas odpowiedź. Odpisaliście Państwo cyt. „ W
pliku załącznika o nazwie 20130109 kanalizaNoweMiasto.zip usuwa się plik o nazwie
Siećwodno-kan1.pdf”. Od 15.01. przeglądamy dokumenty przetargowe i w ww. pliku znajdują
się przedmiary: Uzbrojenie sieci wodno-kanalizacyjne oraz Budowa przyłączy wod-kan,
których nazwa nie ma nic wspólnego z plikiem: Siećwodno-kan1.pdf, który jest do usunięcia.
Zarówno w przedmiarze Uzbrojenie sieci wod-kan jak i w przedmiarze Budowa przyłączy
wod-kan przyjęto wycenę przyłączy. Prosimy o załączenie właściwego przedmiaru lub
przedmiarów robót. Jednocześnie prosimy o załączenie przedmiarów zapisanych w plikach,
na których można pracować, np. kopiować.
Odpowiedź nr 1
Obowiązujące przedmiary robót zostały dołączone do dokumentacji przetargowej. Ponadto
informuję, że cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu technicznego,
przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także inne koszty
wynikające ze wzoru umowy. Załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca
musi we własnym zakresie zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność
wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy
podane ilości są prawidłowe. Roboty przewidziane do wykonania w opisie technicznym,
które nie zostaną ujęte w kosztorysie ofertowym, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu
i uważać się będzie, że zostały wycenione w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.
Pytanie nr 2
Czy przy sporządzaniu kosztorysów trzeba wpisywać pod opisem pozycji charakterystykę
robót, czy starczy sam opis pozycji kosztorysowej? Charakterystyka robót jest przypisana
danej pozycji w Katalogach Nakładów Rzeczowych i nigdy nie spotkaliśmy się, żeby przy
wycenie opisywać całą charakterystykę pozycji.
Odpowiedź nr 2
Zgodnie z pkt. 9.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przed podpisaniem umowy
wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych
(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).

