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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej w Otwocku przy ulicy Mickiewicza dz. 

10/3, 11 i 13/10 obr. 5.   

Sygn. postępowania S.AI.272.2.54.2022 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki, przekazuje treść 

zapytania od Wykonawcy wraz z odpowiedzią. 

  

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr S.AI.272.2.54.2022 w sprawie budowy 

odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i 

kanalizacji sanitarnej w Otwocku przy ulicy Mickiewicza dz. 10/3, 11 i 13/10 obr. 5 

prosimy o informację w zakresie: 

1. Z przedmiaru poz. 2 wynika, że należy pokonać przeszkodę terenową z 
zastosowaniem rury ochronnej o dł. 55,8m, a następnie zgodnie z poz. 3 przez 
nią przeciągnąć przewody PVC 200mm o dł. 55,8m. Natomiast w projekcie 
długość 55,8m jest to długość sieć kanalizacyjnej zaprojektowanej w pasie drogi 
gminnej w jej długości, brak w projekcie stosowania w tym przypadku rury 
ochronnej.  
Biorąc pod uwagę powyższe występują różnice pomiędzy projektem, a 
przedmiarem w związku z tym proszę o informację czy cena oferty ma być 
skalkulowana w oparciu o projekt i załączony przedmiar robót, jeżeli tak to co 
należy brać pod uwagę jako priorytet? Czy też można ofertę przedstawić 
wyłącznie w oparciu o załączony projekt z pominięciem przedmiaru.  

 

Odpowiedź na Pytanie 1  

Zamawiający informuje, że cenę oferty należy przedstawić w oparciu o załączony 

projekt.   

Zamawiający dołączył do postępowania przedmiar robót, który określa orientacyjny 

zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, dla  ułatwienia 

skalkulowania ceny.  

Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt i przygotować ofertę cenową 

w oparciu o własną analizę oraz własny kosztorys. Załączony przedmiar nie 

stanowi podstawy do wyceny wartości robót do oferty, a także późniejszego 
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rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w 

trakcie realizacji.   

 

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część 
ogłoszenia o zamówieniu i będzie wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

 z up. Zarządu Powiatu 
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