
         Przyrów, 2012-01-05 
Nr PLP.271.13.2011         
                          
                                                    WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.271.13.2011. 
Nazwa zadania: „Budowa chodnika na ul. Leśnej, ul. Stromej i ul. Stromej w Przyrowie 
oraz remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie” 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Wyjaśnienia 
Pytanie NR 1 
Jaki kolor kostki betonowej przewidziany jest na wykonanie chodnika i jaki kolor na zjazdach 
na ul. Stromej, Leśnej i Sportowej? 
Odp. 
Na chodnikach ul. Stromej. Sportowej i Leśnej należy przyjąć kolor kostki szary, wjazdy 
kolor czerwony, wzdłuż chodnika dwie warstwy kostki czerwonej. 
Pytanie Nr 2 
W przedmiarze robót w części dot. Ul. Stromej, w poz. 18 Zamawiający ujął do wyliczenia 12 
przyłączy wodociągowych z rur PVC. Jaką długość przyłącza należy uwzględnić? 
Odp. 
W poz. 18 przedmiaru robót występuje 1 przyłącze o długości 12mb, powyższe należy 
uwzględnić w kosztorysie ofertowym. 
Pytanie Nr 3 
Proszę o wyjaśnienie n/w pytań dotyczących przetargu jak w temacie terminu składania ofert 
[termin składania ofert 13.01.2012r]: 
- Dołączony przedmiar robót na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy 
składa się z dwóch przedmiarów [niezgodność kolejności  numeracji działów i pozycji 
kosztorysowych], moje pytanie brzmi czy możemy sporządzić jeden kosztorys wspólny, czy 
mają być dwa kosztorysy które będą tworzyć jedna cenę ofertową? Pierwszy przedmiar to 
„Chodnik ul. Zielona” 
Drugi przedmiar to „Chodnik Przyrów ul. Stroma WI” 
Odp.  
Należy sporządzić kosztorysy ofertowe odrębnie dla chodnika  ul. Zielona i Przyrów ul, 
Stroma WI.. Suma kosztorysów stanowić będzie cenę ofertową. 
 
Zamawiający prostuje zapis w SIWZ w pkt.10.3.2). Nowe brzmienie: 
„Oferta – Budowa chodnika na ul. Leśnej, ul. Sportowej i ul. Stromej w Przyrowie oraz 
remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie” 
  
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian.  
BIP 
a/a 


