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Gmina Krzyż Wielkopolski 

ul. Wojska Polskiego 14 

64-761 Krzyż Wielkopolski 

NIP: 763-210-11-18, REGON 570791081 

 

 

Numer referencyjny postępowania: 

TG.271.9.2022.KR 
Krzyż Wielkopolski, dnia 21 kwietnia 2022 roku 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym  

bez negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: 

„Remont pomieszczeń MGOK w Krzyżu Wielkopolskim”. 

 

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SWZ – nr 1 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 

 

Treść pytania nr 1: 

Zwracam się z prośbą o przesłanie przedmiaru ATH.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarem robót w formacie ATH. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że - zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 SWZ - załączony 

przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej 

podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe 

wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – 

pomocniczym, Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy 

wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy 

uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w Specyfikacji 

– przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji, 

samodzielnie opracować przedmiar robót, przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty 

składające się na całą dokumentację i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, 

którą zamierza złożyć. 

 

Informacje uzupełniające 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp., Zamawiający informuje o zmianie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”, która została oznaczona jako 

„ZMIANA 1”, a wszystkie zmiany w treści SWZ zostały oznaczone kolorem czerwonym. 
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Ponadto, Zamawiający informuje o zmianie treści załącznik nr 5 do SWZ. 

 

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  

 

 


