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Wykonawcy 

 

 

 

W dniu 17.12.2012 wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę 

stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na 

terenie gminy Czernice Borowe. Wykonawca zadaje następujące pytanie: 

 

1. „W SIWZ w pkt 5 Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 30.08.2012, 

natomiast w § 14 umowy podano dzień 31.08.2012r. – prosimy o wyjaśnienie zaistniałej 

rozbieżności. 

2. Ze względu n przerwę związaną z okresem pomiędzy świętami (25.12.2012 – 

01.01.2013) i utrudnieniami w uzyskaniu ofert cenowych od producentów i dostawców, w 

celu przygotowania rzetelnej, konkurencyjnej oferty prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert. 

3. Prosimy o udostępnieni przedmiarów w wersji edytowalnej, zapisanych z rozszerzeniem 

ath.” 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Ad. 1  

 

Prawidłowo została podana data w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu 

o zamówieniu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany 

zapisów załącznika nr 7, w którym: 

 §14 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 14. 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.08.2013r.” 

 

Wprowadzona zmiana nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia oraz nie wymaga przedłużenia 

terminu na składanie ofert z powodu niezbędnego czasu na wprowadzenia zmian w ofertach.  
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Ad. 2. 

 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. Postępowanie zostało ogłoszone 

13.12.2012r.,a więc przed okresem świątecznym, zatem zainteresowani postępowaniem mogą 

przygotować rzetelną ofertę.  

 

Ad. 3. 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego. Przedmiar robót stanowi tylko 

materiał pomocniczy do obliczenia ceny, w związku z powyższym Zamawiający nie widzi 

potrzeby zamieszczania edytowanych wersji przedmiarów. 

 

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią 

część integralną specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę stacji 

uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie 

gminy Czernice Borowe. 

 

 

 

                                                                                   /-/ Wojciech Brzeziński 

                                                                                            Wójt Gminy 


