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Zdzieszowice, 13.04.2022 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści przetargu 

 

 

Nr postępowania: 14/B/2022 

 

Nazwa postępowania: Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jagodowej w Żyrowej oraz 

w rejonie ul. Granicznej i Pionierów w Zdzieszowicach 

 

Postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania 

przepisów w/w Ustawy – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy 

Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu nieograniczonego oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

Pytanie 1: 

 Zgodnie z punktem nr 4 Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy 

obejmuje wykonanie rurociągu sieciowego głównego z rur Ø160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 

w ilości 1352,0 m, metodą bezwykopową, wraz z odtworzeniem nawierzchni. 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Czy odtwo-

rzenia należy wykonać tylko w miejscach występowania komór przewiertowych oraz wykopów 

pod armaturę, czy też na całej szerokości jezdni ul. Bocznej. 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Zdzieszowic znak IN.7230.03.31.2021.SK z dn. 19.08.2021 r. jezdnię 

należy odtworzyć w miejscu komór przewiertowych. 

 

 

Pytanie 2: 

Zgodnie z punktem nr 8 Zapytania ofertowego – Sposób obliczenia ceny – cena podana w formularzu 

ofertowym jest ceną ryczałtową. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, do oferty nie należy załączać 

kosztorysu ofertowego. Natomiast zgodnie z §10 Umowy, rozliczenie zostanie dokonane na podstawie 

kosztorysu uproszczonego stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy i w jakiej formie? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §10 rozliczenie będzie dokonywane na podstawie kosztorysu uproszczonego w przypadku 

nie wykonania całego zakresu robót.  

Do oferty można dołączyć kosztorys uproszczony w układzie umożliwiającym rozliczenie, o którym 

mowa powyżej.  

 

 


