Myślenice, dnia 21.03.2014 r.
JRP.272.03.2014
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

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. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z dostrzeżeniem niejasności dotyczących
postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego nr JRP.272.03.2014, pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Głogoczów IV etap – Kontrakt nr 31”, po dokonaniu analizy materiałów zamieszczonych na
stornie internetowej Zamawiającego, przedstawia co następuje:

Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wyceny dostaw, robót oraz łącznej
wartości oferty, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zamienny wzór
załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ – IDW – Formularz Oferty.
Dodatkowo, w celu uniknięcia wątpliwości w zakresie roku produkcji poszczególnych
elementów składowych dostaw, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej plik
zamienny o nazwie Opis techniczny dostaw TOM III SIWZ – Zamienny, wprowadzający
dodatkowe zapisy w tym zakresie.

Ponadto, pomimo okoliczności, iż dokonane powyżej zmiany mają wyłącznie charakter
nieistotny, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny
dla wprowadzenia zmian w ofertach, wyznaczając go na dzień 14.04.2014 r. Z tego
względu Zamawiający wprowadza następujące zmiany w TOMIE I SWIZ – IDW,
uwzględniające przedłużenie terminu składania ofert:
1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla
się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia
14.04.2014. r.
do godz.
11:00
”.

2)

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - 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
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap – Kontrakt nr 31”
Nie otwierać przed dniem: 14.04.2014r. godzina 11:15.”.
3)

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

14.04.2014 r.

o godz.

11:15

”.
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom
dokumentów wymienionych powyżej.

Z poważaniem
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