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 Gmina Modliborzyce  

ul. Piłsudskiego 63  

23- 310 Modliborzyce  

NIP 862156344 

Modliborzyce, dnia 27 wrzesień  2022 r.                                                                                        

Znak postępowania: INW.271.1.10.2022 

 

- do wszystkich Wykonawców 

      

WYJAŚNIENIA,  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą:  Remont drogi gminnej nr 

108731L Świniarska na terenie Gminy Modliborzyce w 2022 roku 

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści 

specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). 

 

Pytanie z dnia 23.09.2022 r.  

Z uwagi na zapisy w SWZ rozdział 2 pkt 2.2., że wynagrodzenie za wykonane roboty 

będzie miało charakter ryczałtowy a przedmiar robót ma tylko charakter pomocniczy prosimy 

o załączenie do dokumentacji przetargowej projektu ponieważ na podstawie STWiOR nie ma 

możliwości sporządzenia poprawnego przedmiaru robót oraz jego sprawdzenie, a tym samym 

złożenia wiarygodnej oferty. 

Jednocześnie nadmieniam, że zapisy w SWZ kierują do dokumentacji projektowej 

celem sporządzenia właściwej oferty cenowej na w/w zadanie. 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający informuje iż, przedmiar robót jest elementem zasadniczym przy sporządzeniu 

właściwej oferty cenowej.  

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp  

dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), zgodnie               

z poniższym:  

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

Przed zmianą: 

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 

ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w 

dokumentacji projektowej, oraz STWIOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 
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Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej 

ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania 

dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub 

STWIOR. Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z 

uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 

trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie 

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 

Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót 

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 

Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów 

rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu 

oraz SST. 

Po zmianie:  

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 

ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym                

w przedmiarze robót oraz STWIOR. 

 

Rozdział 11 Termin związania oferta w następujący sposób: 

Przed zmianą: 

11.1. Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 27.10.2022 r. 

Po zmianie:  

11.1. Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 29.10.2022 r. 
 

Rozdział 12 Termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 

Przed zmianą: 

12.1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia 28.09.2022 r. 

do  godziny 10:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.  

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r., o godzinie 11:00.  

Po zmianie:  

12.1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia 30.09.2022 r. 

do  godziny 10:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.  

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 r., o godzinie 11:00.  

 

Powyższa zmian treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu                         

nr 2022/BZP 00346010/01  z dnia 13.09.2022 r. oraz zmiany postępowania opublikowanego 

na  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f57c3e78-a933-46bb-81b7-cead07d57f6d 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

   

 

Burmistrz Modliborzyc  

 

  Witold Kowalik 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f57c3e78-a933-46bb-81b7-cead07d57f6d

