
Rybnik, dn. 13.06.2008 r. 
 
Or. 343/ 2 /8 /08 
 

Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rewaloryzacja elewacji Starostwa Powiatowego 
 

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( j.t. Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 
podaje treść odpowiedzi do złoŜonych pytań, które przesyła w załączeniu. 
 
Pyt. 1  
Pozycje 6,7,8,12,14,15,19,21,22 w kaŜdym z kosztorysów zawierają w katalogach obmiar  
w dm², zaś w przedmiarze podano m². Czy prawidłowo podano obmiar? Czy naleŜy go 
przeliczyć? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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.04.202.2072 §10), w pozycji przedmiaru projektant nie ma konieczności podawania 
informacji na temat odniesienia do pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych. Wykonawca 
nie ma więc obowiązku ani zaleceń posługiwania się przytoczonymi przez projektanta 
katalogami nakładów rzeczowych, które projektant wykorzystał wyłącznie do opracowania 
kosztorysu inwestorskiego zmieniając dla celów indywidualnych nakłady robocizny, 
materiałów i sprzętu. Wszelkie wartości obmiarów zgodnie z podanymi przez autora 
jednostkami obmiaru, dotyczą „m2”, jedynie w pozycji nr 18, obmiar w wartości „65” 
dotyczy „m2” a nie jak przyjęto w jednostce pozycji „dm2”.  
 
 
Pyt. 2 
Jak ująć nakłady na materiał i sprzęt do oczyszczania chemicznego i innych robót  
z materiałem systemowym? Dotyczy wielu pozycji przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004, Dz. Ust. nr 130, poz. 
1389, podstawą do sporządzenia kosztorysu, min. ofertowego, są: 
a) dokumentacja projektowa 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
W poszczególnych pozycjach przedmiaru, znajduje się więc odniesienie do specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót która określa całokształt czynności w zakresie 
wykonawstwa, zastosowania materiałów, prowadzenia robót, sprzętu, transportu, poŜądanej 
jakości robót oraz zasad obmiaru i odbioru. 
Pkt 8.2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót precyzuje, iŜ: 
roboty zostaną odebrane przez inspektora, wyłącznie przy spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zastosowano produkty jednego pełnego systemu 
b) przedstawiciel techniczny producenta potwierdzi zastosowanie i zakup materiałów 



c) Wykonawca przestrzegać będzie norm zuŜycia wg instrukcji producenta, programu   
     konserwatorskiego, niniejszej specyfikacji i projektu technicznego  
Pkt 3.2 Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót określa, iŜ rodzaje sprzętu   
uŜywanego  do  robót wykończeniowych   pozostawia  się  do  uznania Wykonawcy. 
Wykonawca powinien więc przestrzegać przy kalkulacji poszczególnych pozycji kosztorysu 
ofertowego kart technicznych produktów w zakresie norm zuŜycia i wykorzystania niezbędnego 
sprzętu wymaganego dla danej technologii. 
 
Pyt. 3  
W przedmiarze brak pracy rusztowań. Czy naleŜy je ująć? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004, Dz. Ust. nr 130, poz. 
1389, przedmiar robót powinien zawierać wyliczenie i zestawienie ilości jednostek miar robót 
podstawowych. Przez roboty podstawowe naleŜy rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych.  
Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, stanowią zaś: 
a) dokumentacja projektowa 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
W poszczególnych pozycjach przedmiaru, znajduje się więc odniesienie do Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót która określa całokształt informacji w zakresie 
wykonawstwa, zastosowania materiałów, prowadzenia robót, sprzętu, transportu, poŜądanej 
jakości robót oraz zasad obmiaru i odbioru.   
Pkt 5.3 określa iŜ w cenie jednostkowej kaŜdej pozycji, której podstawą obmiaru i rozliczenia 
będzie ilość odebranych „m2” elewacji, Wykonawca powinien przewidzieć m.in. roboty: 

- wykonanie niezbędnych rusztowań 
- przestawienie i usunięcie rusztowań 

 
Pyt. 4 
W projekcie podano, Ŝe część robót będzie wykonywana zaleŜnie od decyzji 
Konserwatora Zabytków. W jaki sposób będą one rozliczone? 
 
Odpowiedź: 
Przyjęta ostatecznie w przedmiarze robót  technologia jest pełna i nie będzie wymagała 
zastosowania robót uzupełniających, których dodatkowo mogą zaŜądać SłuŜby 
konserwatorskie. 
 
Pyt. 5 
Jakie warunki winny spełniać podmioty występujące wspólnie? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( j.t. Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655  
z późn. zm.) powinny spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w  rozdz. V SIWZ. 
Potwierdzeniem spełnienia powyŜszych warunków udziału w postępowaniu będą złoŜone 
dokumenty o których mowa rozdz. VI  SIWZ. Dokumentem, który kaŜdy z wykonawców 
musi złoŜyć odrębnie jest dokument albo jego kserokopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie 
prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( wyciąg z rejestru lub ewidencji 
działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Pozostałe dokumenty wymienione w  Rozdz. VI  SIWZ mogą być złoŜone  



wspólnie jednakŜe muszą być podpisane przez wszystkich wykonawców wchodzących  
w skład konsorcjum. 
 
Pyt. 6 
Rozumiemy, Ŝe wymóg określony w Rozdz. VI pkt 5 SIWZ winny podmioty działające  
w konsorcjum spełniać łącznie. Prosimy o potwierdzenie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się zrealizowanym minimum 1 zadaniem  
w okresie od 04.06.2003 r. do 03.06.2008 polegającym na renowacji wątku ceglanego  
o powierzchni co najmniej 600 m² ( dotyczy to jednego obiektu ) techniką przy zastosowaniu 
środków chemicznych. Zatem jeŜeli podmioty działające wspólnie wykonały co najmniej 
jedno takie zadanie na jednym obiekcie to uznaje się, iŜ kaŜdy z uczestników konsorcjum 
wykonał to zadanie i spełnia wymóg określony w SIWZ. Natomiast w sytuacji, kiedy kaŜdy  
z uczestników konsorcjum wykonał np. po 300 m² ale na róŜnych obiektach, wymóg nie 
zostanie spełniony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują 
1 x adresat 
1 x a/a 
1 x ww.bip.starostwo.rybnik.pl 


