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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.5.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja dróg 

powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie, 1683K w Jordanowie i Toporzysku” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 
Pytanie 1. Przedmiar 5.3a poz. 68 - W kolumnie wyliczenia jest podana wartość 25szt. 

natomiast w ilości 52szt. Jaką wartość ma przyjąć wykonawca? 
Odpowiedź: Należy przyjąć ilość 25 szt. 
 

Pytanie 2. Przedmiar 5.2 poz. 84 - W kolumnie wyliczenia jest podana wartość 10,3m2 
natomiast w ilości 10,0m2. Jaką wartość ma przyjąć wykonawca?  
Odpowiedź:  Należy przyjąć ilość 10,3 m2. 
 

Pytanie 3. Przedmiar 5.2 poz. 19 - Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki – grubość 
podbudowy 8 metrów 
Odpowiedź: Grubość podbudowy w w/w pozycji przedmiaru wynosi 8 cm. 
 

Pytanie 4. Przedmiar 5.3b poz. 1.2 oraz 1.4 - Zamawiający zaokrąglił wartość w arkuszu 
kalkulacyjnym do dwóch miejsc po przecinku tj. 8,50 m2 oraz 20,40 m3, natomiast wartość 
w komórce wynosi 8,502 m2 oraz 20,404 m3. Czy wykonawca licząc wartość dla tych 
pozycji, ma brać pod uwagę ilość do 3 miejsc po przecinku?  
Odpowiedź: Dla pozycji 1.2 należy przyjąć ilość 8,5015, natomiast dla pozycji 1.4 należy 
przyj ąć ilość 20,4036.  
 

Pytanie 5. Przedmiar 5.1a poz. 3.9 – w związku z ujemną krotnością cena w kosztorysie dla 
tej pozycji ma być dodatnia a wyliczona wartość ujemna? 
Odpowiedź: Warto ść w/w pozycji ma być ujemna.  
 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje zgodny z zapisami pisma WZ.272.5.2022.2 z dnia 
23.03.2022 r. tj. składanie ofert do dnia 25.03.2022r. do godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 25.03.2022 r.  o godz. 12:00. 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   
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