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„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 w zwiakzu z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi
postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Elementy małej architektury – plac zabaw dla dzieci w lokalnej strefie czasu wolnego” po dokonaniu
analizy przedstawionego wniosku, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie:
W związku z bardzo dużym opóźnieniem w uzyskaniu odpowiedzi na zadane przez naszą firmę pytania
dotyczące kluczowych zagadnień związanych z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź na zadane przez nas pytania uzyskaliśmy dopiero po 10 dniach (na niecałe dwa dni przed terminem
składania ofert) pomimo wielokrotnych kontaktów telefonicznych zarówno z Zamawiającym jak i z Kancelarią
Prawną, której zlecony został nadzór prawny nad procedurą przetargową. Ustaw prawo zamówień publicznych
mówi o niezwłocznym trybie odpowiedzi na zadane pytania. Opóźnienie w uzyskaniu odpowiedzi spowodowało,
iż w obecnej sytuacji jest zbyt mało czasu na uzyskanie, niektórych zaświadczeń oraz dotarcie wadium na konto
bankowe Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi, treść wniesionego wniosku oraz termin składania
ofert, przychyla się do wniosku Wykonawcy i postanawia o zmianie terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, tak aby zapewnić jak najszerszy i nie utrudniony dostęp wykonawców do niniejszego
postępowania przetargowego.
Wobec powyższego zmienia się ustalony na dzień 12.08.2009 zmienia się na dzień 17.08.2009 roku, w związku
z czym dokonuje się zmian następujących zapisów SIWZ (Tom I SIWZ – IDW):
Pkt 19 IDW otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice , tj.: w
pok. nr 10 (sekretariat), ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.08. 2009 r.
do godz. 9:00”
2. 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:
Elementy małej architektury – place zabaw dla dzieci w lokalnej strefie czasu wolnego w
miejscowościach: Bęczarka, Borzęta, Jasienica, Krzyszkowice, Osieczany, Polanka, Zasań,
Zawada, Droginia, Bysina, Głogoczów, Poręba, Trzemeśnia.
Nie otwierać przed dniem: 17.08. 2009 r. godzina 9:30”
Pkt 21 IDW otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek
8/9, 32-400 Myślenice. w dniu 17.08. 2009 r. o godz. 9:30”
W ślad za powyższym dokonuje się modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu.

