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PI/AM/2014        Słupsk, dnia 18.04.2014r. 
     
 

Wykonawcy ubiegaj ący  
się o udzielenie zamówienia 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 

 
 

dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „R ozbudowa w ęzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z 
częściow ą zabudow ą wiaty kompostowni” – sprawa nr 03/PI/2014. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu zawiadamia, 
iŜ złoŜono następujące pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), które wraz z odpowiedziami zamieszczono poniŜej:  

 
Pytanie nr 1: 
1. Zgodnie z instrukcją dla wykonawców do oferty naleŜy załączyć m.in. przedmiar robót 
rozbudowy oczyszczalni ścieków. Proszę o odpowiedź, czy do oferty naleŜy załączyć przedmiar 
robót czy teŜ przedmiar wraz z tzw. Tabelą elementów skończonych? 
Tabela elementów skończonych jest dokumentem który słuŜyć moŜe jedynie rozliczaniu się z 
wybranym wykonawcą więc w naszej ocenie nie ma potrzeby aby od kaŜdego z podmiotów 
ubiegających się o zamówienie wymagać tego dokumentu. 
Ponadto tabela elementów skończonych zawiera wiele nieścisłości i sposób jej wypełniania nie 
jest jednoznaczny: 
a) np. w przedmiarach pojawia się pozycja polegająca na montaŜu oraz ociepleniu odcinka rury 
średnicy DN 25 a w tabeli El. skończonych pojawia się jedynie pozycja dot. montaŜu rury tej średnicy, 
b) np. w przedmiarach występują następujące pozycje: montaŜ rurociągu z rury kwasoodpornej DN 
200 - 20 mb, ocieplenie rury stal. k/o DN 200 pianką poliuretanową -1 mb, przejście wodoszczelne i 
gazoszczelne DN 200 - 12 szt., a w tabeli elementów skończonych dla ww. robót występuje jedynie 
jedna pozycja o obmiarze 20mb co de facto zmusza kaŜdego oferenta do prowadzenia dość 
skomplikowanych i chyba nieuzasadnionych niczym obliczeń np. dzielenia 12 szt. przejść szczelnych 
przez 20 metrów bieŜących rury 
c) w preambule do przedmiaru zapisano Ŝe płatności za wszystkie roboty których ilość określono w PR 
jako ryczałt zostaną dokonane po całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
tych Robót, a ich wartość naleŜy rozłoŜyć proporcjonalnie na wszystkie pozycje zawarte w 
uzgodnionej Tabeli elementów skończonych. Nie określono co to oznacza „proporcjonalnie". 
Jeśli Zamawiający uzna Ŝe konieczne jest załączenie juŜ do oferty Tabeli elementów scalonych 
proszę o poprawienie tej tabeli tak aby tabela ta obejmowała wszystkie roboty z przedmiaru i 
nie zawierała błędów opisanych przykładowo w punkcie a. Proszę takŜe o opisanie jak naleŜy tę 
tabelę wypełnić biorąc pod uwagę niezgodność obmiarów opisaną w punkcie b, a takŜe o 
wyjaśnienie czy „rozłoŜenie proporcjonalne wartości ryczałtowych" oznacza podzielenie sumy 
wartości ryczałtowych przez liczbę pozycji w tabeli elementów skończonych czy teŜ np. 
powiększenie kaŜdej z pozycji elementów skończonych o procent odpowiadający stosunkowi 
sumy wartości ryczałtowych i wartości całej oferty? 
Odp.: Zamawiaj ący w odpowiedzi na pytanie wyja śnia, Ŝe zgodnie z SIWZ, a w 
szczególno ści STWIORB ST-00 pkt. 9.1 str. 66 „W terminie 14 dni od podpisania Umowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia „Tabelę elementów skończonych” 
zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Kontraktu na elementy 
skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po zakończeniu (wykonaniu) kaŜdego 
z nich odrębnie.” Wykonawcy nie powinni zał ączać do oferty Tabeli elementów 
skończonych. Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami nr 1 w n iniejszym post ępowaniu, 
do oferty nale Ŝy doł ączyć przedmiary robót. Sposób przygotowania oraz cel 
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opracowania Tabeli elementów sko ńczonych opisany został szczegółowo w SIWZ w 
szczególno ści w przywołanym pkt. 9.1. ST-00. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiąŜące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiąŜące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  
Zamawiający nie przedłuŜa terminu do składania ofert. 
 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w 
dniu 18.04.2014 r. 
 
 
 
        Z powaŜaniem:  


