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W odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia 04.03.2008 r. w sprawie wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie
publiczne, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655), udziela następujących
wyjaśnień na skierowane zapytanie:
Zapytanie.
Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie kosztorysy Oferent jest zobowiązany dołączyć do
oferty. Zgodnie z SIWZ Rozdział X pkt. 10, oferta musi zawierać ,,kosztorysy ofertowe –
uproszczone, których łączna wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu
ofertowym oraz tabelą cenową – załącznik nr 15”, zaś zgodnie z Rozdziałem XII Opis
sposobu obliczenia ceny pkt. 5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorysy
ofertowe uproszczone, które muszą być wykonane z zachowaniem podziału na elementy, z
podaniem zakresu rzeczowo – ilościowego, wartości netto poszczególnych pozycji, cen
jednostkowych pozycji netto, ze sporządzeniem zbiorczego zestawienia robocizny,
materiałów i sprzętu dla kaŜdego z kosztorysów osobno oraz w kosztorysach ofertowych
nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez
podanie ich producenta .
Czy do oferty naleŜy dołączyć kosztorysy uproszczone zgodnie z załączonym przez
Zamawiającego przedmiarem, Czy oferent jest zobowiązany do samodzielnego opracowania
przedmiarów oraz sporządzenia kosztorysów zgodnie z wytycznymi rozdziału 12? Prosimy
równieŜ o podanie , co Zamawiający ma na myśli pisząc o załączniku nr 15 – czy jest to
brakujący dokument SIWZ ?
Odpowiedź
Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego opracowania przedmiarów oraz
sporządzenia kosztorysów ofertowych zgodnie z wytycznymi rozdziału 12.
Opracowane kosztorysy ofertowe naleŜy dołączyć do oferty, jako załącznik Nr 15. Do SIWZ
Zamawiający nie załączył wzoru opracowania kosztorysów ofertowych.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

