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Bać�kowiće, dnia 03.03.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice”

Zamawiająćy działająć na podstawie art.  38 ust.  4 i 4a  ustawy z dnia 29 styćznia 2004r. Prawo
zamo� wien�  publićznyćh (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania
oraz modyfikuje tres�ć� SIWZ:

Zamawiający informuje,  iż  załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny
oraz dokonuje modyfikacji 

1. pkt. 3.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

a) dokumentaćji projektowej, kto� ra stanowi załąćznik nr 10 SIWZ zawierająćej:

 projekt budowlany; 
 spećyfikaćje tećhnićzne wykonania i odbioru robo� t budowlanyćh;

b) Przedmiar robo� t - załąćznik nr 9 SIWZ. 

Załąćzone do SIWZ przedmiary mają jedynie ćharakter informaćyjny. Wykonawća po zapoznaniu się
z  dokumentaćją  projektową  i  innymi dokumentami  jest  zobowiązany do  ustalenia  zakresu  robo� t
niezbędnyćh do osiągnięćia rezultatu. 

2. Pkt. 13.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Oferta  ćenowa  zgodna  z  załąćzonym  drukiem  „formularza  oferty”  –  załąćznik  nr  1  do  SIWZ.  Forma
wynagrodzenia ustalona przez Zamawiająćego za realizaćję przedmiotu zamo� wienia  to RYCZAŁT.  Przy
dokonywaniu  wyćeny  przedmiotu  zamo� wienia  nalez:y  uwzględnić�  łąćznie  wszystkie  dane  z  analizy,
dokumentaćji projektowej, spećyfikaćji tećhnićznej wykonania i odbioru robo� t budowlanyćh oraz wnioski
wypływająće z zalećanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robo� t nie stanowi podstawy
do wyćeny robo� t do wykonania. Do wynagrodzenia ryćzałtowego ma zastosowanie art. 632 Kć.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Zamawiający  przesuwa  termin  składania  i  otwarcia  ofert  i
modyfikuje:

1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice”

„Nie otwierać przed 11.03.2020 r. godz. 10:15”.

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:



         Numer postępowania: In.7335.1.bud.świetlicy i park.2020r.   
20.1.  Ofertę  nalez:y  złoz:yć�  w  siedzibie  Zamawiająćego  –  (sekretariat),  w  terminie  do  dnia
11.03.2020 r. do godz. 10:00

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie  zamawiająćego  w  miejsću  składania  ofert  w  dniu
11.03.2020 r. godz. 10:25.


