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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 18.02.2013r. 

ZP.271.1.B.2013 

 

 

  

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

  

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

 

             Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15-02-2013r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie 

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. 

U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

 

Pytanie 1. W nawiązaniu do odpowiedzi 2 czy można dodać do kosztorysu dodatkowe 

pozycje na podbudowę zgodnie z rys. 2, skoro brak w przedmiarze. Prosimy o podanie KNR. 

Zazwyczaj przyjmuje się KNR 2-23 podbudowa boiska kruszywo łamane. 

 

 

           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na 

stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. Kosztorys ofertowy powinien zawierać pozycje zgodne z opisem warstw zawartych           

na rys. nr 2 „przekroje konstrukcyjne przez boisko piłkarskie EPDM” projektu. 

"Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany – zagospodarowanie 

terenu w m. Luboszyce" 

http://www.bip.lubniany.pl/
http://www.bip.lubniany.pl/
http://www.bip.lubniany.pl/
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Zgodnie z punktem 15.3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy,              

że przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej 

zamówienia. Ponadto dodanie pozycji kosztorysowej nie wpłynie na prawidłowość 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały 

wycenione w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

 

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 

                                                 


