Myślenice, dnia 24.09.2012 r.

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego
oraz wyjaśnieniami.

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie
art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień
SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego nr GPI-3.271.18.2012 pn.: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i
komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice – budowa ulicy w Myślenicach łączącej ul.
Sobieskiego z ul. Fijałkowskiego”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące
wyjaśnienia:

PYTANIE 1
W projekcie załączonym do dokumentacji przetargowej jest ujęte wykonanie odcinka
kanalizacji sanitarnej. W przedmiarze natomiast prace te nie są uwzględnione. Czy roboty te
Zamawiający zamierza wykonać w późniejszym terminie?

ODPOWIEDŹ 1
Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją przetargową a przedmiarem robót,
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zamienny przedmiar robót, którego
treść odpowiada tejże dokumentacji.
Z uwagi na zamieszczenie zamiennego przedmiaru robót, powodujące konieczność
wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
wyznaczając go na dzień 03.10.2012 roku.
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje w dokumentacji przetargowej następujących
zmian:
1.

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SIWZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia

03.10.2012 r.

do godz.

10.00

”.
2.

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SIWZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego
zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie
Myślenice – budowa ulicy w Myślenicach łączącej ul. Sobieskiego z ul.
Fijałkowskiego”
Nie otwierać przed dniem: 03.10.2012 r. godzina 10.15”.
3.

Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SIWZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się
jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
W dniu

03.10.2012 r.

do godz.

10.15

”.
W związku z dokonaniem zmian w w/w zakresie, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej poprawiony Tom I SIWZ – IDW.

