
 

 

 

SP.750.3.2015/W                                                                         Szczecin, dnia 4 lipca 2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Platforma obserwacyjno – widokowa na 

Górze Słowiańskiej w miejscowości Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą”. 

 

Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin – działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) przekazuje treść zapytania z dnia: 

28.06.2019 r. wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1. 

Zwracamy się z prośbą o informację czy należy wycenić następujące pozycje nie będące ujęte 

w przedmiarze robót: 

- ścieżka podejścia do platformy widokowej wraz z zakolami na tarasie, 

- mała architektura (ławki, śmietniki, lampy solarne). 

Odpowiedź: 

TAK. Wykonawca powinien ustalić zakres i ilość robót na podstawie Projektu budowlanego i 

projektów wykonawczych.  

Zamawiający uprzejmie wskazuję, że zgodnie z Rozdziałem XII ust. 4 SIWZ  za ustalenie ilości 

robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ceny oferty 

odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiar robót stanowi tylko element pomocniczy do 

ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może 

go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonym przedmiarze robót, 

np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie mogą stanowić podstawy do 

żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców Zamawiający zaktualizował przedmiar w 

przedmiotowym zakresie.  

Zamawiający informuje także, iż dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika nr 8 do 

SIWZ Dokumentacja Zadania – tj. przedmiaru robót a także architektonicznego projektu 

wykonawczego – rys. P01. 

 

 

 

 



 

 

MODYFIKACJA 
 

Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin – działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja Zadania 

Element – przedmiar robót 

Zamawiający publikuje nową wersję przedmiaru robót. 

 

Element – architektoniczny projekt wykonawczy 

 

Zamawiający publikuje nową wersję rysunku P01. 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający w dniu 04.07.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej zmodyfikowany 

przedmiar robót oraz zmodyfikowany rysunek P01 (architektoniczny projekt wykonawczy). 

Nowo opublikowane dokumenty stanowią integralną część Załącznika nr 8 do SIWZ – 

Dokumentacja Zadania zastępując odpowiednio poprzednią wersję przedmiaru robót i rysunku 

P01. 

 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.07.2019 r.  

 

 


