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Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego 

ZP.271.2.26.2019 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 07.05.2019 r. wpłynął wniosek wykonawcy 

o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Remont chodników, wjazdów i parkingów 

na terenie gminy Michałowice” (nr ogłoszenia BZP: 541253-N-2019, nr sprawy: ZP.271.2.26.2019). 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)(Pzp)  Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Proszę o uzupełnienie i wyjaśnienie treści SIWZ dotyczących realizacji robót. 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o wyjaśnienie formy rozliczenia robót. W umowie zapisano, że wynagrodzenie ustalone zostanie na 

podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych a w SIWZ (17.8) zapisano, że wynagrodzenie jest ceną 

ryczałtową wynikającą z dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 

(WYNAGRODZENIE I FORMA PŁATNOŚCI) Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający dokonał również zmian w SIWZ zgodnie z treścią niniejszego pisma w części 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 2 

W związku z tym, że przedmiar z SIWZ jest materiałem pomocniczym i nie jest podstawą do określenia ceny 

(zapis w SIWZ 17.10) oraz, że do wyceny należy zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiORB i 

terenem realizacji (17.6) proszę o umieszczenie na stronie w/w dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian w SIWZ zgodnie z treścią niniejszego pisma w części INFORMACJA 

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 3 

Ponadto w SIWZ w dziale 2. Zamieszczono OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a w dalszej części 

wykazano (pkt 2.3), że szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót – załącznik – A do 

SIWZ – którego brak, proszę o zamieszczenie na stronie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian w SIWZ zgodnie z treścią niniejszego pisma w części INFORMACJA 

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ. 

 

 

 

 



 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont 

chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice” (nr ogłoszenia 541253-N-2019 z dnia 

2019-04-25). 

I. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o załączniki: A – Przedmiar, B – 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST).  

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ. Zostaje zmieniona treść poniższych 

punktów SIWZ: 

A. w rozdziale 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 2.1. powinno być: „Przedmiotem 

zamówienia jest remont chodników, wjazdów i parkingów oraz ulic na terenie Gminy 

Michałowice (gmina). Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, 

ziemnych, wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z regulacją studzienek. Szacowaną 

wielkość i szczegółowy zakres robót określono w Przedmiarze stanowiącym załącznik nr A 

do SIWZ. Wykonanie remontów będzie każdorazowo zlecane przez Zamawiającego zgodnie 

z zasadami określonymi w Umowie (załączniku nr 4 do SIWZ).” 

B. w pkt. 2.2. Klauzula społeczna o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp w ppkt 2) powinno być: 

„Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia o których mowa w ppkt 1) to: wykonywanie wszystkich czynności określonych 

w Przedmiarze stanowiącym załącznik nr A do SIWZ.” 

C. W pkt 9.1 b 1) powinno być: „nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo 

ukończył co najmniej 3 roboty polegające na budowie lub remoncie chodników lub 

wjazdów lub parkingów lub ulic wykonanych z kostki lub płyt betonowych o łącznej 

powierzchni 1 200 m
2
” 

D. W pkt 16.1.1) powinno być: „Formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 

do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie Przedmiaru (załącznik 

A do SIWZ)” 

E. W pkt 17.1 powinno być: „Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę 

kompletną za wykonanie zamówienia, na podstawie sporządzonego kosztorysu.” 

F. W pkt 17.5 powinno być: „Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w 

nim nie ujęte, a bez których nie można realizować zamówienia. Nie przewiduje się 

refakturyzacji.” 

G. W pkt 17.6 powinno być: „Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z 

Przedmiarem i  Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). Przy kalkulacji ceny oferty 

należy uwzględnić podatek VAT oraz bezwzględnie wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z udostępnioną dokumentacją, współczesną wiedzą 

techniczną, instrukcjami i wymaganiami producentów, Polskimi Normami oraz najwyższą 

jakością robót. Wykonawca po sporządzeniu kosztorysu ofertowego na podstawie 

Przedmiaru wpisuje wynikające z niego wartości netto, podatku VAT oraz brutto do 

odpowiedniej części formularza ofertowego”. 

H. W pkt 17.8 powinno być: „Cena ofertowa będzie ceną kosztorysową. Wynagrodzenie będzie 

płatne wg warunków i zasad określonych w Umowie. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi 

kosztorysem powykonawczym.” 

I. W pkt 17.9 powinno być: „Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia na 

podstawie Przedmiaru, SST, informacji z SIWZ oraz własnej kalkulacji. Cena ofertowa 

będzie służyła do porównania ofert i określenia wartości umowy.” 

J. W pkt 17.10 powinno być: „Załączony do dokumentacji Przedmiar robót budowlanych 

stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego i obliczenia ceny ofertowej.” 



 
 

K. W pkt 18.2 w „Kryterium termin płatności” powinno być: „100 pkt - przyjęcie terminu 

płatności 21 dni od daty złożenia faktury..” 

 

 

III. Zamawiający dokonuje poniższych zmian w postanowieniach Umowy (załącznik nr 4 do 

SIWZ): 

A. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi i SST.”  

B. Wykreśla się § 2 ust. 2 o brzmieniu: „W przypadku długotrwałych niesprzyjających 

warunków pogodowych, termin wykonania przedmiotu umowy, może być zmieniony aneksem za 

zgoda stron niniejszej umowy.” 

C. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający każdorazowo zleci pisemnie wykonanie 

remontu chodników, wjazdów i parkingów oraz ulic na terenie gminy. Zamawiający każdorazowo 

przekaże Wykonawcy zakres zlecenia w sposób ustalony z Wykonawcą wraz z niezbędną do 

wykonania zlecenia dokumentacją.  Wprowadzenie na budowę odbędzie się w terminie ustalonym 

przez strony jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.” 

D. § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Maksymalne wynagrodzenie określone zostaje zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, na kwotę netto ………….. zł, plus 23% 

podatku VAT =………………. zł, co stanowi kwotę brutto:……………zł,(słownie:………… 

…………………… )”   

E. § 4 ust.3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ….. dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Płatność zostanie dokonana z zastosowaniem 

metody podzielonej płatności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.” 

 

 

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w zakresie zmiany terminu składania 

ofert na dzień 17 maja 2019 r. godz. 10:00 

 w pkt 14.17 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TEMRINEM  17 marca 2019 r. godz. 10.15 

 w pkt 16.4 powinno być: Termin składania ofert upływa dnia  17 marca 2019 r. o godz. 10:00  

 w pkt 16.6 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca r. godz. 10:15 w siedzibie 

zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 

Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216. 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

 

(-) Jerzy Sierak 

 

 
Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.26.2019 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

http://www.bip.michalowice.pl/

