
         Przyrów, dnia 09.01.2012 
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 
Są dwie książki obmiarów na ul. Zieloną i ul. Stromą jak mają być zrobione kosztorysy? 
Odp. 
Należy sporządzić kosztorysy ofertowe odrębnie dla chodnika  ul. Zielona i Przyrów ul, 
Stroma WI. Suma kosztorysów stanowić będzie cenę ofertową. 
Uszczegółowienie zamieszczono również w  wyjaśnieniach z dnia 05.01.2012r.  
Pytanie Nr 2 
W książce obmiarów ul. Stroma pozycja 2. Dopłata za ustawienie krawężnika na łuku do 10m 
wycena własna. Istnieje przecież na to KNR,  który jest wykazany w książce przedmiarów 
chodnik ul. Zielona. 
Odp. 
Do wyceny należy przyjąć jak podano w przedmiarze – wycena własna. 
Pytanie Nr 3 
W książce przedmiarów ul. Stroma pozycja 8 wzięty jest przedmiar ułożenie kostki na 
podsypce piaskowej KNNR 60502-03. A chodniki mają być na podsypce cementowo-
piaskowej według specyfikacji i opisów. 
Odp.  
Chodniki mają być ułożone na podsypce cementowo-piaskowej, w związku z powyższym 
proszę o skorygowanie wyceny wg właściwego KNNR. 
Pytanie Nr 4 
W przedmiarze robót, w części dot. Ul. Stromej, ul. Leśne i ul. Sportowej, nie uwzględniono 
żadnych robót ziemnych (pod chodniki i wjazdy na posesje). Czy w  związku z tym 
Zamawiający wykona niezbędne roboty ziemne we własnym zakresie? 
Odp.  
Zamawiający uzupełnia przedmiar robót i przekazuje w załączeniu „Uzupełnienie przedmiaru 
do ul. Stromej, Sportowej i Leśnej 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 
 


