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WYJAŚNIENIE NR 2 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. 

„Zagospodarowanie ternu zieleni przed SP Nr 1 w Kole.”. 

 

 

 

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp 

przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedziami: 

 

Pytania: 

1. Według zapisów SWZ pkt II.7 podpunkt 4) do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy 

sporządzony na podstawie załączonych przez Zamawiającego przedmiarów robót. W związku 

z powyższym proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót 

z ewentualnym wprowadzeniem poprawek do kosztorysu ofertowego: 

a) wg projektu rys. PBW-PZT-Rys 18 należy zamontować 3 hamaki, natomiast wg przedmiaru 

4 komplety; 

b) zgodnie z zestawieniem punkt 1.6. projektu budowlano-wykonawczego PBW-PZT-OT 

należy zamontować 7 lamp parkowych, a wg przedmiaru i projektu PBW-E-OT_16s 9 

kompletów; 

c) przedmiar robót nie obejmuje prac związanych z cięciem i zabiegami pielęgnacyjnymi na 

istniejących drzewach i krzakach SWZ pkt II.4 podpunkt 2) oraz punkt 2.4 i 3 projektu 

budowlano-wykonawczego PBW-PZT-OT. 

 

Ad. 1a. Należy wziąć pod uwagę 3 hamaki – zgodnie z projektem. 

1b. Wg projektu i przedmiaru oświetlenia PBW-E-OT – 9 kompletów, przy czym zgodnie 

z OPZ – rozdział II SWZ str.5, z zakresu robót wskazanych w projekcie branży 

elektrycznej wyłącza się montaż opraw LED o mocy 52W w ilości 9 szt. ( poz. 16 

przedmiaru br. elektrycznej). 

1c. Należy uwzględnić w wycenie dodatkową pozycję na cięcia i zabiegi pielęgnacyjne. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności 

od wycenionych prac, czy musi zastosować jedną stawkę na przeważające roboty? 

Ad. 2. Należy zastosować jedną stawkę VAT – 23%. 



3. Zgodnie ze wzorem umowy przewidziane są odbiory częściowe natomiast rozliczenie na 

podstawie faktury końcowej. Prosimy o wprowadzenie zapisu w umowie w §9 zasady i warunki 

płatności rozliczenia inwestycji również fakturami częściowymi. 

 

Ad.3. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu. Aktualnie załączone przedmiary nie 

pozwalają na przygotowanie kosztorysu ze względu na ich jakość. Uprzejmie prosimy 

o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

Ad.4.  Zamawiający nie udostępni wersji edytowalnej przedmiarów. Przedmiary zgodnie 

z zapisami SWZ rozdz. XIV ust. 5 są dokumentami informacyjnymi z których 

Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 

 

5. Prosimy o umożliwienie złożenia oferty bez kosztorysów ofertowych, jedynie z podaniem ceny 

za całość umowy, kosztorys ofertowy na tym etapie postępowania nie wydaje się być konieczny. 

Prosimy o zobowiązanie do złożenia kosztorysu jedynie wykonawcę, który złoży 

najkorzystniejszą cenę w postępowaniu.  

 

Ad. 5. W SWZ rozdz. XIV ust. 6 Zamawiający zapisał „Wskazane jest aby Wykonawca 

załączył do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej 

z podaniem cen jednostkowych”, a więc nie jest to obowiązkowe złożenia kosztorysów. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest staranne wypełnienie oferty, miedzy innymi w zakresie 

tabeli elementów cenotwórczych. Braki w ofercie są nieusuwalne i stanowią podstawę do 

jej odrzucenia ( art. 226 ust 1, pkt 5 Pzp). 
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