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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na : Remont i renowację elewacji zachodniej 
budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, 
w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej 
w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie : 
S I W Z  wymaga podanie w ofercie (Załącznik nr 1 ceny w rozbiciu na dwa etapy: 
Etap I – remont i renowacja lewego ryzalitu, lewej kurtyny i prawego ryzalitu 
Etap II – remont i renowacja centralnego ryzalitu wraz z parterowym portykiem oraz prawej kurtyny. 
Przedmiar robót (Załącznik nr 11) będący podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego 
stanowiącego element oferty zakłada podział na trzy elementy: 

1. Ryzalit – lewy i prawy, 
2. Kurtyny ścian – lewa i prawa, 
3. Ryzalit centralny wraz z parterowym portykiem. 

 
W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie do siebie obu dokumentów. 
 
Odpowiedź : 
Układ przedmiaru robót (Załącznik nr 11) do SIWZ nie zakłada podziału na trzy osobne zadania 
jedynie rozdział powierzchni na trzy układy blokowe, które umożliwiały taką konfigurację, aby uzyskać 
równomierny podział zakresu prac dla każdego etapu.  
Wspomniany układ przedmiaru robót nie ma wpływu na wynik końcowy kosztorysu ofertowego, 
ponieważ musi on objąć cały zakres prac do wykonania dla obu etapów. Formularz oferty zawiera 
między innymi cenę ogółem, która wynika z wartości końcowej kosztorysu ofertowego.  
Pozostałe wartości prac dla etapu pierwszego i drugiego, które należy wykazać w formularzy oferty są 
tylko działaniem matematycznym polegającym na wybraniu i zsumowaniu kosztów zawartych w 
poszczególnych działach kosztorysu jak niżej: 
 
Etap I   lewy i prawy ryzalit, lewa kurtyna ściany tj:  
poz. przedmiaru od 1 do 112 + (poz. przedmiaru od 113 do 191) x 50% 
Etap II  ryzalit centralny wraz z parterowym portykiem, prawa kurtyna ściany tj: 
poz. przedmiaru od 192 do 288 +( poz. przedmiaru od 113 do 191) x 50% 
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