
ZP.271.01.2016                            Krapkowice, 14.07.2016 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMAINA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę 

budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z płaskiego na dach wielospadowy oraz 

przebudowa pomieszczeń w budynku wieży ciśnień, działka nr 1/6 z k.m. 16, obręb: 0011 

Krapkowice, ul. Czecha 1” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, podpowiadając na pytania 

wykonawcy, udzielam wyjaśnień i dokonuję zmiany treści SIWZ, jak niżej: 

 

Pytanie: W ogłoszeniu o przetargu data składania ofert jest na 26.07.2016r. godz. 14:00 w 

gabinecie Prezesa, natomiast w SIWZ data jest 18.07.2016r. godz. 14:00 pokój księgowości. 

Proszę o weryfikację daty oraz miejsca dostarczenia oferty.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu jest podana właściwa 

data i miejsce składania ofert. W związku z tym, dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten 

sposób, że w dziale VII (str. 18) dokonuje się zmiany terminu i miejsca składania ofert 

poprzez wykreślenie wyrazów: 

 

„(…) w pokoju księgowości, do dnia 18 lipca 2016r. do godziny 14:00” i zastąpienie ich 

wyrazami: „(…) w gabinecie Prezesa, do dnia 26 lipca 2016r. do godziny 14:00”. 

Wykreśla się termin otwarcia ofert z dnia 18 lipca 2016r. i dokonuje zmiany na dzień 

26 lipca 2016r. Godzina otwarcia ofert i miejsce pozostają bez zmian.  

 

Ponadto dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

- w pkt. 1 działu III (str. 6) wyrazy : „(…) oraz załącznika nr 11 do SIWZ (STWiOR)” 

wykreśla się i zastępuje wyrazami: „(…) oraz załącznika nr 9 do SIWZ (STWiOR)”;  

podobnie dokonuje się identycznej zmiany w pkt. 5 i 8 (str. 7) działu III SIWZ – tam, 

gdzie przywołany jest nr 11 załącznika do SIWZ, winien być przywołany załącznik nr 9 

do SIWZ. 

 

- w pkt. 1.4.1 działu V SIWZ (str. 11) wykreśla się wyrazy : „Wykonawca winien 

posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 

mln. zł. (…)” i zastępuje następującymi wyrazami : „Wykonawca winien posiadać 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 tys. zł. 

(…)”     

 

- w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, dokonuje się zmiany treści 

polegającej na dodaniu w Tabeli Elementów Robót pozycji pn.: Roboty demontażowe 

kotłowni olejowej.  

W związku z tym, anuluje się cały dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ i zastępuje 

nowym, z uzupełnioną treścią jak wyżej.  

 



- anuluje się w całości załącznik nr 8 do SIWZ– Przedmiar robót na roboty (branża 

budowlana) i zastępuje nowym, uzupełnionym o kolumnę z podaniem podstawy do 

wyceny.    

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie załączniki do SIWZ są zamieszczone na stronie 

internetowej www.wik.krapkowice.pl 

          

 

Podpisała 

        Pełnomocnik Zamawiającego  

               /-/Irena Wójcik 


