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pyt. i odp. do SIWZ – nr 1 
 

Wykonawcy Pobierający 
Materiały Przetargowe SIWZ 
Wszyscy 

 
 
 

W wyniku otrzymania pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego              
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – 
Bukowina Tatrzańska w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica oraz od 11+520 do 
12+100 w miejscowości Bukowina Tatrzańska” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 
1843), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi 
wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ: 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu 
treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym 
postępowaniem przetargowym: 
 
1. Czy Zamawiający wymaga skalkulowania pozycji nr 21 i 22 w kosztorysie ofertowym 

robót drogowych dla zadnia nr 1 pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K 
Gronków - Bukowina Tatrzańska w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica? 
Dla w/w pozycji zostały dołączone odrębne kosztorysy zerowe (teletechnika, 
oświetlenie). 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie wymaga skalkulowania pozycji nr 21 

(Budowa i zabezpieczenie sieci energetycznej - wg odrębnego kosztorysu - 1 
kpl.) i pozycji nr 22 (Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej - wg 
odrębnego kosztorysu - 1 kpl.) w kosztorysie ofertowym robót drogowych dla 
zadnia nr 1. Dla pozycji nr 21 i 22 pozycji zostały dołączone odrębne 
kompletne kosztorysy zerowe (teletechnika, oświetlenie) w związku z 
powyższym należy je w składanym kosztorysie ofertowym wykreślić. 

 
2. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu w formie kalkulacji 

szczegółowej?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami punktu 19 

przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający 
wymaga złożenia do oferty przetargowej kosztorysu ofertowego 
opracowanego w formie uproszczonej zgodnie z dołączonym wzorem 
(Załącznik nr 10 do SIWZ). 
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Znak sprawy: ZP.272.10.2019 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ 
przedmiotowego postępowania zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 
ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu (patrz zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu w BZP zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to: 
 
1. Ulega zmianie Punkt 17.9 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt 17.9 SIWZ  Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub 
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób:  

 

azwa i adres wykonawcy: 
……………………………… 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem 
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

Dziennik Podawczy 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska  

w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica oraz  
od 11+520 do 12+100 w miejscowości Bukowina Tatrzańska” 

Nie otwierać przed: 06 listopada 2019 roku przed godz. 11:15 
 
2. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt 18.1 SIWZ  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwo 
Powiatowe w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, 
pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, do dnia 06 listopada 2019 
roku, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”; 

 
3. Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt 18.4 SIWZ  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. 
Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 
06 listopada 2019 roku o godz. 11:15.”.  

 
 
 

Z poważaniem: 
 

 
 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,  
2. A/a. 

STAROSTA TATRZAŃSKI 
 
 

mgr inż. Piotr Bąk 
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