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SzNSPZOZ. N-ZP-372-62/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  wymianę  sieci 
zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l:
Na podstawie rozdziału 12.2 SIWZ zaistniała sprzeczność co do wymagań jakim powinna 
odpowiadać dokumentacja kosztorysowa. Prosimy o potwierdzenie, czy wymagany kosztorys 
ofertowy, powinien zawierać następujące kolumny: liczba porządkowa, podstawa wyceny, 
opis, jednostka miary, ilość, cena oraz wartość (wraz z ujętymi kosztami pośrednimi, zyskiem i 
kosztami zakupu) oraz dodatkowo z zestawieniem materiałów?

ODP.:  Zamawiający wymaga aby cena była szczegółowa w każdej  pozycji  z  podaniem: 
numeru pozycji, podstawy wyceny, opisu pozycji, jednostki miary, ilości robót, szczegółowej 
wyceny  robocizny,  materiałów  i  sprzętu  wraz  z  narzutami,  oraz  ceny  jednostkowej  z 
narzutami w każdej pozycji. Kosztorys ofertowy musi zawierać również całkowitą wartość 
robót oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.  Ponadto Zamawiający wymaga od 
wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy dostarczenia kosztorysu ofertowego w 
formie elektronicznej w programie  PRO NORMA 3.

Pytanie 2:
Prosimy o udostępnienie wersji elektronicznej kosztorysów w programie NORMA
z rozszerzenie, ath, co ułatwi oferentom pracę biorąc pod uwagę krótki termin składania ofert.

ODP.:  Zamawiający umieści na stronie internetowej kosztorysy w programie NORMA z 
rozszerzeniem ath.

Pytanie 3:
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego załączników do SIWZ które 
mają składać się na ofertę w wersji edytowalnej.

ODP.:  Zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej  SIWZ  z  załącznikami  w  wersji 
edytowalnej. 

Pytanie 4:
SIWZ pkt 12 - Prosimy o potwierdzenie, że wycenę należy opracować metodą kalkulacji 
szczegółowej, ale do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy tzn. zawierający tabele: 
podstawa wyceny, opis pozycji, jedn. miary, ilość, cena jednostkowa, wartość oraz dołączenie 
wykazu materiałów .

ODP.:  Tak.  Wycenę  należy  opracować  metodą  kalkulacji  szczegółowej,  Zamawiający 
wymaga  aby  cena  była  szczegółowa  w  każdej  pozycji  z  podaniem:  numeru  pozycji, 
podstawy  wyceny,  opisu  pozycji,  jednostki  miary,  ilości  robót,  szczegółowej  wyceny 
robocizny, materiałów i sprzętu wraz z narzutami, oraz ceny jednostkowej z narzutami w 



każdej  pozycji.  Kosztorys ofertowy musi zawierać  również  całkowitą  wartość  robót oraz 
zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.  Ponadto Zamawiający wymaga od wybranego 
wykonawcy  przed  podpisaniem  umowy  dostarczenia  kosztorysu  ofertowego  w  formie 
elektronicznej w programie  PRO NORMA 3.

Pytanie 5:
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum prosimy o potwierdzenie, że wadium może 
być wniesione przez Lidera posiadającego w tym względzie stosowne pełnomocnictwo. 

ODP.: Zamawiający  potwierdza,  że  wadium  może  być  wniesione  przez  pełnomocnika 
konsorcjum, tzw. lidera.  

Pytanie 6:
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum prosimy o wyszczególnienie które 
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 5 i 6 składa Konsorcjum, a które w imieniu 
całego Konsorcjum składa i podpisuje Lider.

ODP.:Każdy z Wykonawców składających ofertę  wspólnie zobligowany jest do złożenia 
dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5.

Pozostałe  dokumenty  wymienione  w  SIWZ  są  składane  przez  pełnomocnika  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia winni załączyć do oferty oryginał 
pełnomocnictwa celem ustalenia- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w 
imieniu grupy wykonawców. 

Pytanie 7:
Projekt umowy - Par. 5 ust. 2.  Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób postąpi Zamawiający, 
jeżeli  w  wyniku  rozliczenia  na  podstawie  obmiaru  i  cen jednostkowych  wynagrodzenie 
wymienione w § 5 ust. 1, a nie zostanie zrealizowany cały zakres robót opisany dokumentacją 
projektową.

ODP.: W sytuacji opisanej w pytaniu Zamawiający postąpi zgodnie z postanowieniami § 5 
ust. 1 i 2 umowy.

Pytanie 8: 
Projekt umowy - Par. 10 ust. 2 pkt 1) (mylnie ozn jako 7)- czy w przypadku zmiany ustawowej 
stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, o którym mowa w par. 5 ust. 1?

ODP.:  Zmiana stawki  podatku VAT będzie dotyczyć  wyłącznie robót,  do których mają 
zastosowanie  zmienione  przepisy.  Wynagrodzenie  określone  w  par.  5  ust.  1  zostało 
określone jako wstępne. Zmiana stawki podatku VAT pozostaje bez wpływu na wysokość 
wstępnego wynagrodzenia.

Pytanie 9:
Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu studzienki na kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej należy wyceniać: z podstawami betonowymi, o których jest mowa w opisie 
technicznym i na schemacie studni kanalizacyjnej betonowej, czy żelbetowymi jak w opisach 
pozycji kosztorysu?



np.  pozycja  nr.28 kosztorysu  Szpital  Abramowice  sieć  i  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej 
KNR-W 2-18 0513-03  „Studzienka kanalizacyjna:  -  z  elementów prefabrykowanych DN 
1200 mm łączonych na uszczelkę, - podstawa studni żelbetowa, - z włazem dn 600 mm kl.  
D400 wg PN-EN 124, - pokrywa z zamknięciem zatrzaskowym"

np. pozycja nr.31 kosztorysu Szpital Abramowice sieć i  przyłącza kanalizacji deszczowej 
KNR-W 2-18 0513-01  „Studzienka kanalizacyjna:  -  z  elementów prefabrykowanych DN 
1000 mm łączonych na uszczelkę, - podstawa studni żelbetowa, - z włazem dn 600 mm kl B 
125 wg PN-EN 124 - pokrywa z zamknięciem zatrzaskowym"

ODP.: Powyższe pozycje należy wycenić zgodnie z opisem technicznym projektu i rysunkami. 


