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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

W związku z pytaniami, skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Przebudowa i dostosowanie 

ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, 

w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Przedmiar zgodnie z pkt 3.4 SIWZ („Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który ma charakter 

dokumentu pomocniczego i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.”) jest pomocniczy, natomiast zgodnie 

z § 1.2. umowy szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót. Proszę wyjaśnić rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przedmiar ma charakter pomocniczy ponieważ Wykonawca może uwzględnić w cenie 

ofertowej (ryczałtowej) roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze -  na tym etapie przedmiar jest dokumentem 

pomocniczym dla Wykonawcy. W umowie szczegółowy zakres robót Zamawiający określa na podstawie przedmiaru - 

są to roboty, które zgodnie z projektem budowlanym, który jest dokumentem wiodącym w kwestii określania zakresu 

inwestycji, muszą być zrealizowane w ilościach określonych w przedmiarze, by zadanie zostało prawidłowo wykonane 

-  na tym etapie przedmiar ma charakter obowiązujący. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem 

budowlanym konieczne będzie sporządzenie protokołu rozbieżności ze wskazaniem na zapisy w dokumencie 

wiodącym. Zamawiający ma obowiązek  do „rozbicia” ceny ryczałtowej umowy na pozycje „Zestawienia rzeczowo-

finansowego operacji” (w układzie elementów scalonych), które jest załącznikiem do umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Samorządem Województwa. W celu sprawdzenia realizacji zakresu rzeczowego zamówienia Zamawiający przedstawi 

protokół odbioru robót sporządzony w układzie pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego (elementów scalonych), a 

na późniejszym etapie rozliczenia wniosku o płatność w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni zakres rzeczowy wraz z 

wyceną. 

Pytanie 2 

Zgodnie z pkt 18.2 a) w SIWZ cena – waga wynosi 80%, natomiast w pkt 18.3 oraz pkt 18.4 cena wynosi 60 pkt. 

Proszę wyjaśnić rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Stosowny zapis w SIWZ został poprawiony. Powinno być: „60”. 

Pytanie 3 

Zgodnie z SIWZ cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. W umowie w § 5.2.12 zamieszczona jest 

informacja o sporządzeniu kosztorysu powykonawczego. Jaki sposób rozliczenia będzie obowiązywał? 

Odpowiedź: 

Instytucja dofinansowująca zadanie wymaga do rozliczenia zadania sporządzenia specyfikacji, która jest podstawą do 

wystawienia faktury. Specyfikacja nazwana kosztorysem powykonawczym powinna być zgodna z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym zgodnego z zestawieniem rzeczowo-finansowym i zaakceptowanego przez wykonawcę i 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument taki jest wymagany również w przypadku gdy wynagrodzenie za 

wykonanie zadania jest ryczałtowe. Przez sformułowanie „kosztorys powykonawczy” należy rozumieć dokument 

określony w Pytaniu 1- „zakres rzeczowy wraz z wyceną”. Kwota uwidoczniona w dokumencie powinna być taka sama 

jak kwota umowy ryczałtowej. 
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