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Miedźno, dnia 19.01.2022r. 

Zamawiający: 

Gmina Miedźno 

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 

 

         Adresat:                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          Wszyscy nabywcy Specyfikacji 

 

Nr sprawy RR.271.2.12.2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  ze zm.)  

o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod 

nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. 

Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. 

Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj ”. 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art.  284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą, zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ  : 

 

Zapytanie nr 1  

Dot. prac projektowych – Skoro oba etapy prac objętych zamówieniem oszacowano na łączną 

wartość 8 960 159,58 zł netto, proszę o udzielenie informacji na jakim poziome procentowym 

oszacowano wartość prac projektowych w stosunku do wartości robót budowlanych? Czy 

oszacowanie to uwzględnia koszty wykonania podziałów geodezyjnych ok. 285 działek? Jeśli taj 

jaki przyjęto średni koszt sporządzenia operatu podziału jednej nieruchomości? 

 

Odpowiedź: 

Wartość prac projektowych w stosunku do wartości robót budowlanych oszacowano na poziomie 

2,5 %, natomiast  średni koszt sporządzenia operatu podziału jednej nieruchomości oszacowano 

na poziomie 1 400,00 zł netto. 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru/projektu umowy dot. części nr 1 oraz nr 2 zamówienia po 

modyfikacji:  

Uwaga: Cena za wykonanie całości dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, 

decyzjami, mapami, operatami, podziałami, badaniami itp. nie może przekroczyć 10 % 

wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych. 

 

    W imieniu Zamawiającego   
        /-/  Agnieszka Związek 

            Sekretarz Gminy Miedźno 
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