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dotyczy:  postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na  KPP Choszczno- 
budowa nowej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy

Na  podstawie  art.  38  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego 
postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  o  dokumentacje 
geologiczną.  Z uwagi na występowanie złożonych warunków gruntowo-wodnych dla właściwej 
wyceny wartości  robót koniczne jest  uzupełnienie  dokumentów przetargowych o przedmiotowa 
dokumentację geodezyjna.
Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
Czy wyposażenie strzelnicy kulowej wg załączonego przedmiaru jest częścią zadania
Odpowiedź
Tak, wyposażenie strzelnicy kulowej wg załączonego przedmiaru jest częścią zadania.
Pytanie nr 3:
W przedmiarze budynku biurowego poz. 243 naniesiono uwagi, że przedmiar nie obejmuje:

– kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi w tym obudów kanałów 
instalacji wentylacji,

– kosztów robót wykończeniowych i kosztów wyposażenia strzelnicy 
– kosztów wyposażenia

O jakie koszty robót wykończeniowych chodzi. Czy w związku z powyższym powyższe roboty 
należy wycenić samemu?
Odpowiedź
Nie należy wyceniać poz. 243 w przedmiarze budynku biurowego.
Pytanie nr 4 
3. W przedmiarze robót budynku magazynowego poz.  107 naniesiono uwagi,  że przedmiar nie 
obejmuje: 
-Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi 
-Kosztów wyposażenia 
Czy w związku z powyższym powyższe roboty należy wycenićsamemu? 
Odpowiedź
Nie należy wyceniać poz. 107 w przedmiarze budynku magazynowego.
Pytanie nr 5
W przedmiarze  robót  drogowym poz.  33 naniesiono uwagi,  że  przedmiar  nie  obejmuje kosztów 
wycinki drzew i krzewów. Proszę o wyjaśnienie kto pokrywa powyższe koszty i czy powyższe roboty 
należy wycenićsamemu. 



Odpowiedź
Nie należy wyceniać poz. 33 w przedmiarze robót drogowych.
Pytanie nr 6
W przedmiarze robót kojców dla psów poz. 110 naniesiono uwagi, że przedmiar nie obejmuje: 
-Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi 
-Kosztów wyposażenia 
Czy w związku z powyższym powyższe roboty należy wycenićsamemu? 
Odpowiedź
Nie należy wyceniać poz. 110 w przedmiarze kojców dla psów.
Pytanie nr 7
W przedmiarze robót wiat poz. 27 naniesiono uwagi, że przedmiar nic obejmuje: 
- Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi 
- Kosztów wyposażenia 
Czy w związku z powyższym powyższe roboty należy wycenićsamemu? 
 W rozdziale XII - Opis sposobu obliczania ceny czytamy: 
"Do wyliczenia ceny ryczałtowej,  Wykonawca kierując sięwłasna oceną,  doświadczeniem oraz 
wiedzą- ma prawo dokonaćniezbędnej weryfikacji podstaw wyceny". 
Czy  wykonawca  oprócz  podstawy  wyceny  ma  prawo  równieżzmieniaćnakłady  oraz  ilości 
jednostkowe robót? 
Odpowiedź
Nie należy wyceniać poz. 27 w przedmiarze robót wiaty.
Zgodnie z rozdziałam XII siwz-u wykonawca ma prawo do niezbędnej weryfikacji podstaw wyceny, 
co w konsekwencji może spowodować zmianę nakładów i ilości jednostkowych.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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