Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.„ Termomodernizacja Przedszkola nr 5
w Choszcznie” przeprowadzonego z trybie przetargu nieograniczonego.
Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:
Pytanie 1 :
Brak- dla pozycji kosztorysowych norm nakładów rzeczowych – poniŜej odwołanie
się do rozporządzenia.(przytoczono § 6.1. oraz § 10.1. Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.)
Odpowiedź na pytanie 1:
Załączona do treści SIWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych [zwana dalej TER] w
pełni odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouŜytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
TER zawiera zestawienie robót przewidzianych do wykonania w olejności technologicznej jej
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem właściwych specyfikacji
technicznych stanowiących podstawę wyceny oraz wskazanie ilości i jednostek robót.
Wbrew twierdzeniu Pytającego (przytoczono niepełna treść zapisu), § 10.1 ust. 2)
przywołanego rozporządzenia nie nakłada na Zamawiającego bezwzględnego wskazania
publikacji zawierających normy nakładów rzeczowych.
W § 10.1. ust. 2) Rozporządzenia czytamy : „kod pozycji przedmiaru, określony z ustalona
indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych”
Wskazany nr specyfikacji technicznych stanowi jednocześnie kod pozycji przedmiaru.
Specyfikacje techniczne wskazane w TER zawierają wszelkie wymagane informacje
konieczne do wyceny robót w tym wskazanie systematyki i technologii wykonania robót,
wymagań materiałowych i sprzętowych oraz szczegółowy opis robót, materiałów i urządzeń
jakie naleŜy uwzględnić w cenie jednostkowej poszczególnych pozycji TER. Wobec
indywidualnie określonej systematyki robót zamawiający nie ma obowiązku wskazywania
publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, a Ŝądanie wykonawcy
naleŜy uznać za nieuzasadnione.

Pytanie 2:
Z uwagi na fakt , iŜ Zamawiający w dniu 17 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w
specyfikacji, polegające na załączeniu pliku zawierającego przedmiar robót – branŜa
budowlana – Roboty budowlane proszę o przedłuŜenie terminu składnia ofert.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do dnia 11 września 2009 r. , do
godziny 12:00.

