
BZP.271-34/2011                              Swarzędz, dnia 10 . 11 . 2011r.
Nr pisma: BZP.271-0031/008/2011

dotyczy zamówienia publicznego na: 

Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, 
Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, 

Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego 
w Jasiniu, gm. Swarzędz

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„W  związku  z  rozbieżnościami  pomiędzy  opisem,  przedmiotu  zamówienia  zamieszczonym  w 
rozdziale 2 SIWZ i we wzorze umowy § 1 ust. 2 poprzez opisanie go m.in. za pomocą odpowiednich 
przedmiarów dla poszczególnych ulic i w związku z tym, że dla części związanej z np. budową sieci 
wodociągowej dla ul.  Kmiecej,  Gromadzkiej i  Wójtowskiej w Jasiniu gm. Swarzędz Zamawiający 
zamieścił na stronie www jako załącznik do SIWZ przedmiary dla  przyłączy sieci wodociągowych 
zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  precyzyjne określenie  przedmiotu  zamówienia  przy  użyciu 
numeracji rysunków map, profili oraz numeracji węzłów z udostępnionej dokumentacji projektowej”.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający  zmienia  treść  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  -  zamienia  przedmiar  
ofertowy dla przyłączy w ulicach Kmieca, Gromadzka, Wójtowska na przedmiar ofertowy dla sieci  
w tych samych ulicach - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Zapytanie nr 2
W dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  brak  jest  przedmiaru  na  wykonanie  sieci  dla 
ul. Kmieca, Gromadzka i Wójtowskiej. Załączono przedmiar na przyłącza. Prosimy o zamieszczenie 
przedmiaru na wykonanie sieci wodociągowej.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający zamienia przedmiar ofertowy dla przyłączy w ulicach Kmieca, Gromadzka, Wójtowska  
na przedmiar ofertowy dla sieci w tych samych ulicach - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Zapytanie nr 3
Czy  do  oferty  należy  załączyć  kosztorys  ofertowy  sporządzony  na  podstawie  otrzymanych 
przedmiarów.
Odpowiedź nr 3
Kosztorys ofertowy nie jest wymagany do oferty.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 



z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do 
dnia 25 . 11 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 . 11 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

Załącznik nr 1 – Przedmiar ofertowy dla sieci w ulicach Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej.


