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Gdańsk, dnia 28.07.2011 r. 
 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/240/055/R/11 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
                     nieograniczonego na przebudowę i remont kapitalny Domu Studenckiego nr 12 

Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Traugutta 115 w Gdańsku – Wrzeszczu 
 

 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 26.07.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów (kosztorysów zerowych) w formacie *.ath 
dot. Zamówienia pt. Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego nr 12 Politechniki Gdańskiej 
zlokalizowanego przy ul. Traugutta 115 w Gdańsku – Wrzeszczu. 
Po przeprowadzonej rozmowie z osobą reprezentującą BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „MIASTOPROJEKT – BYDGOSZCZ” Sp. z o.o. otrzymaliśmy informację, 
że istnieje możliwość przekazania tychże przedmiarów tylko Zamawiającemu (w ramach zachowania 
„zdrowej konkurencji”), więc zwracamy się z wielką prośbą o załączenie przedmiarów (kosztorysów 
zerowych) w formacie *.ath na stronie internetowej co znacznie usprawniłoby nam wycenę. 
Zaoszczędzony czas moglibyśmy poświęcić na dokładniejszą analizę dokumentacji projektowej. 
Prosimy o przychylność w tej prawie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów w formacie *.ath. 

Załączone do specyfikacji przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, a nie podstawowym                   
do wyceny oferty – podstawą wyceny są projekty. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne                                
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno                
z dokumentacji projektowej, warunków i obowiązków określonych w STWiORB i we wzorze umowy, 
jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne                 
z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 
Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż 
Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. 

 


