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PI/AM/2014        Słupsk, dnia 10.04.2014r. 
     
 

Wykonawcy  
 

Dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „R ozbudowa w ęzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z cz ęściow ą 
zabudow ą wiaty kompostowni.” – sprawa nr 03/PI/2014. 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złoŜone 

do przedmiotowego postępowania:  
 
Pytanie nr 1: 
1. IDW pkt. 15.3, 1), c) ...kompletna oferta musi zawierać - Przedmiar robót. W związku z 
powyŜszym prosimy o udzielenie odpowiedzi czy do oferty naleŜy dołączyć przedmiary robót 
załączone przez Zamawiającego PR-00 do PR-16, czy do oferty naleŜy dołączyć Przedmiar 
robót „w formie" – Tabeli elementów skończonych" załączoną przez Zamawiającego? 
Odp.: Zgodnie z IDW do oferty nale Ŝy doł ączyć przedmiary robót, które b ędą słu Ŝyły 
głównie do porównania cen elementów ofert. Przedmia ry będą ponadto stanowi ć 
podstaw ę przygotowania przez wyłonionego Wykonawc ę, tabel elementów 
skończonych, na podstawie których b ędą prowadzone rozliczenia realizowanych 
robót, zgodnie z wymaganiami Umowy. W SIWZ Zamawiaj ący przedstawił swoj ą 
propozycj ę tabeli elementów sko ńczonych.  
 
Pytanie nr 2: 
2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów 
robót PR-00 + PR-16 w formie edytowalnej (.ath). 
Odp.: Na pro śbę Wykonawcy Zamawiaj ący umie ści na stronie internetowej posiadane 
przedmiary robót dla wskazanego zakresu, w formacie  .ath. Jednocze śnie wskazuje, 
Ŝe załączone przedmiary s ą elementem pomocniczym, maj ącym ułatwi ć Wykonawcom 
sporz ądzenie oferty, a Zamawiaj ącemu ich ocen ę. Podany zakres wyceny mo Ŝe nie 
być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowi ązujący dla Wykonawcy i nie 
determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca m a prawo zastosowa ć dowolne 
podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygowa ć obmiary zgodnie z tymi, które 
wynikaj ą z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
3. Przebudowa obiektu i Instalacji KOM - w przedmiarze robót PR-09 brak robót związanych 
z wykonaniem i montaŜem częściowej obudowy wiaty kompostowni z bramami rolowanymi - 
roboty te występują Jedynie w Tabeli elementów skończonych jako - 1 kpl - poz. 187. 
Prosimy o podanie ilości robót i wskazanie gdzie naleŜy ująć te koszty? 
Odp.: Wykonawcy wyceniaj ąc poszczególne pozycje, powinni na podstawie SIWZ 
określić wymagan ą ilość robót z uwzgl ędnieniem szczegółowego opisu zawartego w 
Warunkach Umowy lub Specyfikacjach i Dokumentacji P rojektowej. Pozycje w 
Przedmiarze Robót opisuj ą Roboty obj ęte Kontraktem w sposób skrócony, a opisy 
pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione s ą tylko dla celów identyfikacyjnych i nie 
powinny w Ŝaden sposób modyfikowa ć bądź anulowa ć wymaga ń Warunków Umowy. 
Koszty poszczególnych elementów wyposa Ŝenia prosz ę umieścić w przedmiarze 
dotycz ącym tego obiektu i zakresu robót, w tym przypadku j est to cz ęściowa obudowa 
wiaty kompostowni, która zawarta jest w PR-15. 
        
 
        Z powaŜaniem:  


