Zawiercie, dnia 05.09.2011 r.

WYJAŚNIENIA 2/ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zmniejszenie zużycia
energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu
poprzez montaż instalacji solarnej”.

I.

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na
następujące pytania od wykonawców:

1. Czy Zamawiający zamieści nowy formularz ofertowy z poprawionym terminem realizacji
zamówienia wynoszącym 30 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z odpowiedzią
Zamawiającego: „Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w tym zakresie. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia
podpisania umowy(patrz pkt II ppkt 3 niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SIWZ), bądź
dopuszcza poprawę przez Wykonawcę ww. zmiany w formularzu ofertowym.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiednio skorygowany wzór formularza oferty.

2.

Czy w pozycji nr 1 zał. nr 1 do przedmiaru robót pow. 109,2 m2 odnosi się do łącznej
pow. 60 szt. kolektorów?

Odpowiedź:
Tak.

3.

Czy pow. 109,2 m2 to pow. absorbera czy pow. brutto?

Odpowiedź:
To powierzchnia czynna kolektora (apertury).
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów o większej pow. czynnej, wyższej
sprawności, mniejszej pow. brutto i ciężarze nie większym niż założony w projekcie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza:
1. zastosowanie kolektorów o powierzchni czynnej nie większej niż 109,2 m²,
2. zastosowanie kolektorów o wyższej sprawności

3. zastosowanie kolektorów słonecznych o mniejszej powierzchni brutto lecz ciężarze nie
większym niż założony w projekcie i nie pogarszającej statyki konstrukcji dachu.
Powyższe kwestie zostały szczegółowo uregulowane (opisane) w pkt III SIWZ.

II.

Ponadto działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych – Zamawiający dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie wzoru umowy:
- § 2 ust. 1 wzoru umowy o treści:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy”

Zał.
- Druk „Formularz oferty”

Do zamieszczenia:
www.osir.net.pl

Z poważaniem
Dyrektor OSiR
/-/ Witold Grim

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż
instalacji solarnej

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY
/roboty budowlane/
______________ dnia ___. ___ . ______r .
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
pełna nazwa wykonawcy
albo imię i nazwisko
...............................................................
..............................................................
adres siedziby wykonawcy
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy
...............................................................
...............................................................
Nr NIP ..................................................
Regon ..................................................
Nr konta bankowego
..............................................................
nr telefonu ...........................................
nr faksu ..........................................
adres e-mail………………………….
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu
ul. Moniuszki 10
42-400 Zawiercie

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:
„Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej
61 w Zawierciu poprzez montaż instalacji solarnej”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie brutto: _______________ zł
(słownie zł: _____________________________________________________________)
w
tym
wartość
podatku
VAT_______________
zł
(słownie
zł:
______________________________________________________________)
zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 30 dni od dnia podpisania
umowy.
3. Udzielamy 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany
przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.
1

W przypadku składania oferty wspólnej wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż
instalacji solarnej

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
_______________________________________________________________________.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................
5........................................................
6........................................................
7........................................................
8........................................................
9........................................................
10.......................................................

__________________ dnia __ __ 2011 roku
___________________________________
(podpis Wykonawcy)

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż
instalacji solarnej

