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Polska Cerekiew,  dnia 11-07-2011r. 
 
 
 
 
 
 

ZP 271.05.08.2011 
 
 
 
         
 

 
Dot.: Przetargu nr ZP 271.05.2011 prowadzonego w tr ybie negocjacji z ogłoszeniem na 
budow ę Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I -  
instalowanie centralnego ogrzewania, ciepłej wody u żytkowej, instalacji wodoci ągowej, 
instalacji kanalizacyjnej.  
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami 
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 
1. W SIWZ pkt. 10B „zawartość oferty” Zamawiający wymaga załączenia do oferty projektu 

wstępnego opracowanego na podstawie przekazanego projektu architektury. Ze względu na 
konwencję przetargu tzn. „zaprojektuj i wybuduj” oraz krótki  czas na złożenie oferty, 
Wykonawca nie jest w stanie przygotować wstępnego projektu na etapie składania  oferty. 

Odp.  
Zamawiaj ący wymaga zał ączenia do oferty projektu wst ępnego przedstawiaj ącego 
koncepcj ę rozwi ązań technicznych instalacji centralnego ogrzewania, ci epłej wody 
użytkowej, instalacji wodoci ągowej i instalacji kanalizacyjnej, na podstawie któ rych 
Wykonawca zobowi ązany  jest przygotowa ć i załączyć do oferty uproszczony kosztorys 
ofertowy. 
 
2. Ze względu na złożony zakres robót oraz niejasności prosimy o przedłużenie terminy 

składania ofert. 
Odp.  
Nowy termin składania ofert wst ępnych został okre ślony w oddzielnym pi śmie 
ZP271.05.06.2011 z dnia 08-07-2011r. Oferta wst ępna winna by ć złożona do dnia 18 lipca 
2011 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiaj ącego Urz ąd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. 
Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekr etariat).  
 
 
Ponadto koryguje się odpowiedź do pytania nr 1 zawarta w piśmie nr ZP 271.05.07.2011 z 
dnia 08-07-2011r. 
 
Czy zakres robót objętych niniejszym postępowaniem obejmuje również wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji? 
 
Odp. 
Nie. Powy ższy zakres robót obj ęty jest oddzielnym post ępowaniem przetargowym. 
 
            

 Wójt Gminy  
              

   inż. Krystyna Helbin 
 

 
Oferenci bior ący udział w 
post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia   
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