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Dotyczy: Rewitalizacja rynku w miejscowości OŜarów- I etap- sieć wodociągowa  

i kanalizacyjna 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 I Nr 161, poz. 1078) Zamawiający udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1. 

 Termin określony w SIWZ opiewa na okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy i 

róŜni się od termin określonego w załączniku nr 1- druk oferty cenowej wynosi 4 

miesięce. Zwaracam się z prośbą o określenie terminu realizacji zamówienia 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z ogłoszeniem i terminem określonym w SIWZ termin wykonania przedmiotu 

zamówienia wynosi 5 miesięcy od podpisania umowy. 

Pytanie 2.  

W SIWZ pkt 7.1 podano, Ŝe przedmiot zamówienia naleŜy wykonanć w ciągu 5 miesięcy 

od podpisania umowy natomiast we wzorze oferty widnieje termin 4 miesiące. Który z 

powyŜszych terminów jest właściwy. 

Odpowiedź 2 

Właściwy termin wynosi 5 miesięcy od podpisania umowy. 

 

Pytanie 3  

Czy do oferty naleŜy załączyć kosztorys ofertowy? 

Odpowiedź 3 

Kosztorys ofertowy naleŜy przedłoŜyc przed podpisaniem umowy, nie ma wymogu 

składania kosztorysu do oferty. 

Pytanie 4  

 W załączniku nr 6 do oferty widnieje zapis “ Oświadczam, Ŝe przystępując do 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 



r. Prawo zamównień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 I Nr 161, poz. 

1078)” a powinno być art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Prosimy o sprostowanie. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający prostuje treść oświadczenia tj: 

 Oświadczam, Ŝe przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamównień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759 I Nr 161, poz. 1078)”  

 

Pytanie5 

W przedmiarze robót, w części sieć wodociągowaul. Ogrodowa I Wąska w poz. 11 do 13, 

prawdopodobnie omyłkowo, jako jednostkę miary podano metr sześcienny zamiast metr 

kwadratowy. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający potwierdza, w pozycji od 11 do 13 prawidłowa jednostka miary to metr 

kwadratowy. 
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