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DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

NR 1/PN/2018 

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Osadnika Wtórnego, rozbudowa przepompowni 

osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilości osadu na ternie Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”. 

Działając w trybie par. 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i 

Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami.  

Pytanie nr 1 z dnia 12.04.2018 r. 

Ze względu na stwierdzone różnice występujące pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia i 

załączonymi rysunkami oraz przedmiarem, wynikające z zasadniczych kwestii obliczenia powierzchni i 

obwodu, prosimy o zajęcie stanowiska w kwestii wyboru podstawy tych obliczeń ( przykładowo błędne 

jest obliczenie powierzchni i obwodu w poz. nr 69, 70, 72, 73, 74 , 75, 80, 81, 82, 83 przedmiaru branży 

konstrukcyjnej). Błędy te dotyczą całości zakresu przedmiotu zamówienia. 

Z uwagi na krótki termin pozostały do złożenia oferty prosimy o skorygowanie błędów i przedłużenie 

terminu składania ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 12.04.2018 r. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 22.2 SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Zamawiający do dokumentów przetargowych załączył przedmiary robót w zakresie w jakim dotyczą 

one przedmiotu tego zamówienia. Jednakże załączone przedmiary robót nie stanowią części 

Dokumentacji Projektowej a są jedynie materiałem informacyjnym i nie są częścią opisu przedmiotu 

zamówienia oraz nie służą do wyliczenia ceny ofertowej. Przedmiary robót mają jedynie ułatwić 

wykonawcy obliczenie ceny oferty, jednak podstawą jej wyliczenia są projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i zapisy OPZ. W związku z tym 

jakiekolwiek braki czy błędy występujące w przedmiarach robót w stosunku do projektów oraz 

specyfikacji nie obciążają Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy żadnego roszczenia w 

stosunku do niego.” 

W związku z powyższym Zamawiającymi nie będzie korygował załączonych przedmiarów robót, gdyż 

nie stanowią one Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt. 22.2 SIWZ: „Podstawą dla 

Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w 

oparciu o wiedzę techniczną oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący część III SIWZ, 

w tym dokumentację projektową oraz  szczegółową specyfikację wykonania i odbioru robót”. 

Wykonawca winien wykonać kalkulację ceny w oparciu o OPZ i dokumentację projektową. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.  

 

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie wprowadzają zmian do opisu 

przedmiotu zamówienia.  Jednakże w związku z wątpliwościami Wykonawcy i potrzebą dokonania 



obliczenia ceny oferty w oparciu o OPZ i projekt budowlano-wykonawczy oraz STWiORB Zamawiający 

przesuwa termin składania ofert do dnia 23.04.2018 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, Starogard Gdański. 
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