Myślenice, dnia 22.04.2011r.
JRP.272.02.2011

Komunikat nr 1
Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia: 18.04.2011r, 19.04.2011r.
„Zamawiający 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 późń. zm.) w związku z
zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
przyłączami dla miejscowości Zasań- Gmina Myślenice” w ramach zadania uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- etap II, po dokonaniu analizy
przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
W związku z art. 29 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie
zakresu przedmiotowego zamówienia (długości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej). Podane
dane dotyczące ilości budynków lub działek nie są wystarczające dla prawidłowego
oszacowania kwoty oferty.
Dodatkowo w związku z art. 96 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego
zamówienia.
Zwracamy się z prośba o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ
w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:
W celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ załącznik graficzny z zaznaczonym
pogrubioną linią zakresem opracowania. Do opracowania projektu, oprócz zakresu
zaznaczonego na mapie należy dodać działki w miejscowości Trzemeśnia wymienione w
Tomie III SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).
W odniesieniu do podania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający odmawia podania wnioskowanych kwot. Zakres i
lokalizacja robót budowlanych została podana w TOM III SIWZ- OPZ. Profesjonalnie
działający podmiot jest w stanie na tej podstawie dokonać prawidłowej wyceny
przewidywanych robót, a tym samym wyceny usługi opracowania pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Ponadto zgodnie z wzorem protokołu z postępowania w pkt 2
wyraźnie wskazane jest, iż wartość przedmiotu zamówienia można wypełnić po otwarciu
ofert, wobec czego Zamawiający nie jest zobowiązany na etapie składania ofert wskazać
kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załączniki do SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
na której zamieszczono SIWZ w dniu 14.04.2011r.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o bardziej konkretne określenie przedmiotu zamówienia gdyz dane
przekazane w Tomie III SIWZ nie pozwalają na sporządzenie rzetelnej oferty.
Jeżeli Zamawiający nie ma możliwości określenia choćby przybliżonej długości sieci i liczby
przyłączy to prosimy o dołączenie mapy z zaznaczonym obszarem opracowania, gdyż
wymienione w SIWZ przysiółki są nazwami lokalnymi i na dostępnych mapach nie są
zamieszczone. Brak powyższego czyni przedmiot zamówienia niejednoznacznym.
Odpowiedź:
Tak jak w pytaniu nr 1.
Z poważaniem

