
ZAPYTANIE nr 1 
 

Dotyczy przetargu na „Przebudowę dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej 

(104242B), ulicy Sobieskiego (104253B) i ulicy Pawełki (104260B)” 

 

Pytania: 

1. Z uwagi na zapisy SIWZ i umowy o wynagrodzeniu ryczałtowym zadania proszę 

o wyjaśnienie czy Zamawiający przewidział dostarczenie dodatkowej ilości 

powierzonego materiału uwzględniającej ubytki, które powstają podczas układania 

kostki, krawężnika i obrzeża, a są wynikiem dopasowywania materiału do 

powierzchni (tzn. docinki). 

2. Jeżeli Zamawiający nie przewidział dostarczenia dodatkowej ilości materiału 

uwzględniającej ubytki proszę o wprowadzenie dodatkowej pozycji kosztorysowej 

uwzględniającej to. 

3. Jak Zamawiający postąpi w przypadku konieczności wbudowania większej ilości 

materiału wynikającej np. z błędu w dokumentacji wynikającego z błędnie przyjętej 

ilości robót, którego nie może obejmować wynagrodzenie ryczałtowe i zgodnie 

z zapisem pkt 12 ppkt 2 nie obejmuje. 

4. Proszę o wskazanie producenta kostki, którą Wykonawca powinien ewentualnie 

zakupić, aby wykonać ujęte w dokumentacji ilości krawężnika, kostki brukowej 

i obrzeża. 

5. Zamawiający zgodnie z zapisami umowy wymaga udzielenia gwarancji na okres 3 lat. 

Z uwagi na wykonanie elementów ulic z powierzonego przez Zamawiającego 

materiału proszę o wyraźne zaznaczenie w umowie zapisu o wyłączeniu z gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę odpowiedzialności, za jakość powierzonych materiałów.



 

Szczuczyn, dnia 27.02.2013 r. 

GMINA SZCZUCZYN 

Plac 1000-lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

RRI.271.01.2013 

 

Zainteresowani oferenci 

 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 1 dotyczące 

prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowę dróg 

gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej (104242B), ulicy Sobieskiego (104253B) i ulicy 

Pawełki (104260B)”, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Odpowiedzi: 

1. W planowanych do przekazania przez Zamawiającego materiałach nie przewidziano 

dostawy dodatkowej ilości materiału. 

2. Wartość i ilość materiałów, które nie zostały ujęte w zestawieniu materiałów do 

przekazania przez Zamawiającego proszę ująć w kosztorysie ofertowym oraz 

zaproponowanej cenie ryczałtowej. 

3. Zamawiający szczegółowo określił odpowiedź na to pytanie w pkt 12 SIWZ. 

Podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz ewentualna wizja lokalna w terenie. Przedmiar 

stanowi jedynie dokument poglądowy służący pomocą przy sporządzeniu oferty. 

4. Zamawiający nie może wskazać Wykonawcy, od jakiego producenta ma zostać 

dokonany zakup materiałów, mają one być zgodne z dokumentacją. 

5. Wykonawca uzyska na piśmie (w dniu odbioru końcowego) informację, że udzielona 

gwarancja nie obejmuje wad materiałów, które zostały przekazane przez 

Zamawiającego. 

 

 

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu 

składania ofert pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczyński 

 


