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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:  Budowa ulicy Planetarnej w Zalasewie, gm. Swarzędz 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I i II)

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
W nawiązaniu do załączonego do SIWZ projektu umowy prosimy o podanie limitów płatności 
na lata 2010, 2011 i 2012 (paragraf 8 ustęp 1)
Prosimy także o podanie jak często następować będzie fakturowanie wykonanych robót. Czy 
będą to rozliczenia comiesięczne?

Odpowiedz nr 1:
Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp, poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na 
realizację zadania w latach 2010 – 2012. Kwota na realizację zadania jest zgodna z załącznikiem nr 
9 do Uchwały Nr LI/306/2009.

   Zamawiający przewiduje kwartalny system rozliczeń.

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji ATH lub innej edytowalnej?

Odpowiedz nr 2:
Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiarów w żadnym formacie edytowalnym i nie 
udostępni powyższych.
Załączone na stronie internetowej pliki w formacie PDF można przekształcić w wersję 
edytowalną za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat lub przetworzyć za pomocą 
dowolnego oprogramowania OCR np. Fine Reader firmy Abbyy, lub ewentualnie sporządzić 
kosztorys ofertowy ręcznie.

Pytanie nr 3: 
Prosimy o przedłużenie terminu otwarcia ofert na 15.03.2010r z uwagi na brak przedmiarów w wersji 
edytowalnej, uniemożliwiający właściwe przygotowanie oferty w wyznaczonym terminie.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu złożenia i otwarcia ofert. Na chwilę 
obecną (zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 39199) termin złożenia i otwarcia 
ofert pozostaje bez zmian – dzień 08 marca 2010 roku – złożenie ofert do godziny 10:00, 
otwarcie ofert o godz. 10:30.

Pytanie nr 4:
W nawiązaniu do dokumentów przetargowych zamieszczonych na Państwa stronie internatowej 
dotyczących  zadana  "Budowa  ulicy  Planetarnej  w  Zalasewie,  gm.  Swarzędz  wraz  z 
Infrastrukturą  towarzyszącą  (etap  Ii  II)  zgodnie  z  art  38  ust  1  Ustawy prawo zamówień  
publicznych  prosimy  o  wyjaśnienie  naszych  wątpliwości   uszczegółowienie  danych 
przetargowych, w celu prawidłowo złożonej oferty.
Specyfikacja  istotnych  Warunków  Zamówienia  -  rozdział  3  pkt  7  wymaga  od  oferentów 
załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru robót.  
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Prosimy o wyjaśnienie  czy istnieje możliwość zamieszczenia w ofercie kosztorysów scalonych 
formie EXCEL sporządzonych na  podstawie zamieszczonych przedmiarów robót. Z naszego 
wieloletniego  doświadczenia  wynika  też,  że  rozliczanie  inwestycji  na  podstawie  cen 
jednostkowych  poszczególnych  pozycji  kosztorysu ofertowego  jest  jednym  z  najczęściej 
stosowanych  sposobów  w  realizacji.  Istnieją  również  firmy,  które  posługują  się  swoim 
systemem  rozliczeń.  Na  przykład  firma  STRABAG  Sp  z  o.o,  nie  korzysta  z  programu 
kosztorysowego  na  bazie  KNR.  Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na 
załączenie  kosztorysów  ofertowych  w  formie  scalonej   EXCEL.

Odpowiedz nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie do oferty kosztorysów scalonych w formie EXEL. 
Kosztorys należy sporządzić zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zgodnie z zamieszczonymi, na 
stronie  internetowej,  kosztorysami  ślepymi.
Rozliczenie zadania będzie się odbywało w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
kosztorysu ofertowego.

Ponad to Zamawiający wyjaśnia, iż na ścieżkę rowerową należy zastosować kostkę bezfazową o grubości 6cm w kolorze 
czerwonym.

.................................................

(podpis Kierownika Jednostki)
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