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Żernica, dnia 08.09.2011 r.  
Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011   

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1 
do 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ  4 845 000  EURO  

I. Nazwa i adres Zamawiającego : 
Zespół Szkolno-Przedszkolny ; 44-144 Żernica; ul. L. Miki 37 
e-mail: zspzernica@pilchowice.pl 
tel. +48 32/3327169 
fax +48 32/3327169 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia :  
Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 
 

II. Treść zapytań i odpowiedzi: 
W związku z otrzymaniem zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 
ust. 1 ustawy z  dnia 29  stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759  z późniejszymi zmianami)  oraz punktu 10.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) zamawiający udziela odpowiedzi na złożone zapytania: 

Pytanie l 
Czy na wymianę komina potrzebne będzie pozwolenie na budowę?  Jeśli tak, i wykonawca miałby je 
załatwiać na własną rękę nie było by możliwe dotrzymanie terminu tj. 31.10.2011 r. 
Zawiadamiam też o zauważonym przeze mnie błędzie w ZAŁĄCZNIK 1 - Oferta. Nieprawidłowa data 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji, które wpłynęły do zamawiającego niniejszym informujemy 
co następuje: 

 
Ad. pytanie nr 1  

Zgodnie z punktem 1.3.1 tiret 1 części opisowej programu funkcjonalno-użytkowego(załącznik nr 6 do 

SIWZ)  w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową  niezbędną do 

zrealizowania zamówienia w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać 

stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót.   

Zamawiający podał również  wymóg prowadzenia  prac remontowych tak , aby przerwa technologiczna w 

pracy kotłowni i przerwa w dostawie ciepła nie była dłuższa niż trzy dni kalendarzowe. 

Mając powyższe na uwadze zamawiający założył  termin wykonania zamówienia, w tym także uzyskanie 

stosownych decyzji administracyjnych zezwalających  na rozpoczęcie robót , w podanym w SIWZ terminie.          

W przeciwnym wypadku zgodnie z zapisami paragrafu 12 wzoru umowy istnieje możliwość zmiany terminu 

wykonania robót. 

Przekazujemy poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ . 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor Szkoły 

Załącznik -  jw. 

mailto:zspzernica@pilchowice.pl


  

  

               ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 
 
 

______________________________________________________________ 
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy) 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

(adres wykonawcy) 

______________________________________________________________ 
(tel./faks, e-mail) 

OFERTA 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

 

  

 

CENA NETTO 

 

WARTOŚĆ VAT 

 

CENA BRUTTO 
 

ŁĄCZNIE  
      

(cena brutto słownie: 

..................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym 

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: do 31.10.2011 r.  

3. Oferujemy na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję i rękojmię na okres: 36 
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

Oświadczamy, że: 

• załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, jest 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

• uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;  

 
 
 



Podwykonawcy 

• Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

.....................................................................................................................................
  
.....................................................................................................................................

Pozostałe oświadczenia: 

• zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

• oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
zamówienia; 

• oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,00 % zaoferowanej ceny brutto. 

Integralną część oferty stanowią: 

1. ................................................................................................ 
  

2. ................................................................................................ 
  

3. ................................................................................................ 
  

4. ................................................................................................ 
  

5. ................................................................................................ 
  

6. ................................................................................................ 
  

7. ................................................................................................ 
  

8. ................................................................................................ 
  

9. ............................................................................................... 

  
  
_________________________ 

miejscowość, data 
____________________________

imię i nazwisko    
_____________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
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