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                         WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 
 
 
Dotyczy : zamówienia Nr DI-381003/2011 pn. „Zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz  
                 wykonanie ocieplenia budynku D 
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 228682-2011 z dnia 03.08.2011 

 
            Wielospecjalistyczny Szpitala Miejski na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego. 

PYTANIA  cz. 1 ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 9 sierpnia 2011r.  : 

W związku z zamiarem złoŜenia oferty w niniejszym przetargu pytamy: 

PoniewaŜ Zamawiający wg zapisów SIWZ wymaga dołączenia do oferty m. in. przedmiaru robót 
liczonego metodą uproszczona, prosimy więc – powołując się na zasady prawidłowego 
kosztorysowania o dołączenie do dokumentacji przedmiaru robót, który zawierać będzie podstawy 
pozycji robót (KNR, KNNRY). 

ODPOWIEDŹ :  

Załączony do SIWZ przedmiar został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem tj.  

• zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych : 

„ Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” 

• zgodnie z art. 31 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych : 

„ Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę: 

 1) dokumentacji projektowej, 

 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 3) programu funkcjonalno-uŜytkowego 

- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a takŜe nazwy i kody Wspólnego Słownika 
Zamówień” 



 

2 

• zgodnie z § 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 ze zm.) 

„ Dokumentacja projektowa, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w 
szczególności z: 

 1) planów, rysunków lub innych dokumentów umoŜliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i 
zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 
wykonywania; 

 2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; 

 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami”. 

• zgodnie z § 6 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. : 

„1. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

2. Opracowanie przedmiaru robót składa się z: 

 1) karty tytułowej; 
 2) spisu działów przedmiaru robót; 
 3) tabeli przedmiaru robót”. 
 
PowyŜsza informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiąŜąca i naleŜy ją uwzględnić w ofercie. 
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