
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia £  sierpnia 2020 r.

AL-ZP.272-17/20/ZP/PN

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na zadanie pod nazwą: 
Dostawa i wymiana transformatorów oraz rozdzielnic głównych w budynku Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że od uczestnika postępowania wpłynęło 
zapytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie:

„W związku z ogłoszonym postępowaniem o numerze AL-ZP.272-17/20/ZP/PN p.n „Dostawa 
i wymiana transformatorów oraz rozdzielnic głównych w budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu” proszę o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu przedmiaru 
robót, które należy wykonać w powyższym zadaniu a później posłuży on Inwestorowi do weryfikacji 
ofert do należytego wykonania robót. Jeśli tak to czy będzie on udostępniony dla oferentów. Jeśli nie, 
to pytanie czy oferta dla powyższego zadania musi być przygotowana w formie kosztorysu 
ofertowego z wyszczególnionymi robotami, materiałami. Czy ofertę należy przedstawić jako cenę 
ryczałtową na całe zadanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: bip.dicw.pl oraz platformie zakupowej pod adresem: 
ezamowienia.duw.pl przedmiar robót. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, że udostępniony 
przedmiar nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, a został dołączony jedynie w odpowiedzi 
na pytanie uczestnika postępowania jako informacja o charakterze pomocniczym, którą Wykonawca 
może wykorzystać -  wraz z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej -  do opracowania 
własnego przedmiaru i oszacowania ceny oferty w ramach wynagrodzenia ryczałtowego -  zgodnie 
z postanowieniami Rozdziału X I SIWZ -  Opis sposobu obliczenia ceny.

Tym samym, Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania i złożenia Zamawiającemu 
przedmiaru robót, a ofertę należy przedstawić jako cenę ryczałtową na całe zadanie.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu 
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź na pytanie została zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl oraz na platformie zakupowej: ezamowienia.duw.pl
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