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Do wykonawców, którzy zwrócili się  

o wyjaśnienie treści SWZ 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w m. Olszanica – przetarg 2”,   

Na podstawie art. 284 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający w odpowiedzi na pytania 

Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:  

1. Zarówno w przedmiarze robót jaki i kosztorysie ofertowym w pozycji 26 „Elementy brukowe 

umocnień skarp wylotów przepustów” w kolumnie ilość brakuje obmiaru. Zwracamy się  

z prośbą o uzupełnienie.  

Odpowiedź:  W pozycji nr 26 pod nazwą: „Elementy brukowe- umocnienie skarp wylotów 

przepustów”  w kolumnie Ilość, przedmiar wynosi 40,00 m2. Jednocześnie nadmieniamy, że 

zgodnie z zapisem 4.1. SWZ dołączone do SWZ przedmiary robót (załączniki nr 4 do SWZ) mają 

charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny oferty. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

2. W związku z brakiem podanej ilości w kosztorysie na Elementy brukowe- umocnienie skarp 

wylotów przepustów proszę o podanie brakujących danych.  

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na 1 pytanie.  

 

3. W pkt.15.6 pkt f SWZ Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności do grupy 

kapitałowej (załącznik nr 14 do SWZ), na etapie składania ofert jest to bezzasadne, ponieważ 

nie wiadomo jakie firmy przystąpią do przetargu. Oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej celowe będzie dopiero na etapie złożenia przez Wykonawcę dokumentów na 

wezwanie. Proszę o wyjaśnienie czy w takim razie należy do oferty dołączyć w/w oświadczenie.   

Odpowiedź: Firmy, które wiedzą, że nie mają przynależności do żadnej grupy kapitałowej mogą 

oświadczenie złożyć razem z ofertą. Firmy, które są powiązane kapitałowo z innymi 

podmiotami nie muszą składać oświadczeń na etapie składania ofert. Zamawiający wezwie ich 

do złożenia oświadczenia (załącznik nr 14 do SWZ) w następnym etapie i co do zasady 

wyłącznie do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, ponieważ jest to 

podmiotowy środek dowodowy.  

 

STAROSTA LESKI 
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