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Gniezno, dnia 19 listopada 2012 r.

dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP/JRP/3/2012
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113,poz.759 z późn. zm.)
na: ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
Kontrakt nr 2 „ Projekt i Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc.
Lulkowo” realizowany w ramach projektu:
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych
Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Lulkowie”
nr POIS.02.01.00-00-008/11.
URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie procedury
przetargowej dotyczącej ww. zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający
udzielił odpowiedzi według poniższych:

Zapytania i odpowiedzi na pytania
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, jak również
przekazuje treść zmian wprowadzonych do SIWZ.
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Pytanie 216
Biorąc pod uwagę treść SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 5
(wykaz cen) oraz zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego, w toku
postępowania przetargowego w dniu 16 października 2012 odmienny edytowalny
wzór tego załącznika prosimy o informację, która treść przedmiotowego załącznika
jest obowiązująca i kiedy zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.
Odp:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje że obowiązujący jest Załącznik nr
5, z wykazem cen, będący częścią Tomu I - Instrukcja dla Wykonawców,
zamieszczonego na stronie Zamawiającego w dniu 04 września 2012. Zamawiający
przekazuje prawidłową wersję elektroniczną edytowalną załącznika nr 5
odpowiadającą wskazanej powyżej treści załącznika.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z treścią art. 12a ust. 2 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 27 listopada 2012 r.
Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. Miejsce otwarcia ofert
pozostaje bez zmian. Zmianie natomiast ulega godzina otwarcia ofert z 1130 na 1300
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