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Pytania do SIWZ zadania: 
 
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych 
oraz mieszkańców Gminy Osiek”   
 
 
W związku z otrzymaniem w dniach 19 i 22 lutego 2010 roku 145-u odpowiedzi na pytania oferentów oraz 
brakiem przedmiarów do udzielonych odpowiedzi, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert 
o 7 dni. Przesunięcie, to pozwoli oferentom na zapoznanie się z odpowiedziami i wykonanie przedmiarów. 
Jednocześnie chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie udzielonych następujących odpowiedzi: 
 
na stronie internetowej 22 lutego 2010 roku zamieszczono informację o przedłużenie terminu składania ofert – 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – 
znak: zp-3410-1/10 – publikacja w urzędzie zamówień publicznych pod nr 31918-2010 z dnia  04 lutego 2010 r. 
 
„2. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT pkt.16 .1; 16.5 
- otrzymuje brzmienie : 
16.1. Oferty należy składać do dnia 05 marca 2010r. do godz.1300 w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30 

83-221 Osiek, Sekretariat pok. nr 5 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu 
na przyczyny opóźnienia ( art.84,ust.2 Pzp); 

16.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, w dniu 05.03.2010 r.,  
o godzinie 1315 w pokoju Nr 1. 

3. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zmienia się.” 
 
 
Pytanie nr 59 (drugi arkusz odpowiedzi)  
 
Czy według udzielonej odpowiedzi w przypadku stwierdzenia różnic należy w ofercie napisać nieprawdę zgodną 
z przedmiarem robót. Czy Zamawiający z uwagi na wymóg wynagrodzenia ryczałtowego oraz brak 
zamieszczenia w Internecie przedmiarów na wszystkie roboty nie odstąpiłby od złożenia ofert w treści zgodnej z 
przedmiarami. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Ofertę należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót. W przypadku różnic lub braku robót w 
przedmiarze i kosztorysie zamieszczonym w Internecie, należy je poprawić, uzupełnić i przyjąć do wyceny 
zgodnie z założeniami ustalonymi w projekcie budowlanym oraz złożonymi wyjaśnieniami do postawionych 
pytań. 
 
Pytanie nr 61 (drugi arkusz odpowiedzi)  
 
Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt iż udzielona odpowiedź spowoduje złożenie większości ofert przez konsorcja. 
Czy Zamawiający nie dopuściłby wykonania robót branżowych przez podwykonawców. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający udzielił na to pytanie odpowiedzi, tj. nie przewiduje możliwości wykonania robót przez 
podwykonawców, nie ogranicza jednak możliwości przystąpienia do wykonania zamówienia więcej niż jednego 
wykonawcy. 
 
Pytanie nr 1 (piąty arkusz odpowiedzi)  
 
W związku z udzieloną odpowiedzią prosimy o wyjaśnienie czy nie należy liczyć podsypki żwirowej, 
występującej w dokumentacji. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy uwzględnić podsypkę żwirową gr 15 cm. 
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