
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną, 

połoŜonego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. 
Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  

ZP.272.2.00021.07.2012 
l.dz.: ZPKW-00221/12 

Data  
25.07.2012 r.        

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIA:  

1. Prosimy o przekazanie Wykonawcom całości zaktualizowanego projektu umowy, gdyŜ do pisma 
Zamawiającego nr ZP.272.2.00021.07.2012 z dn. 20.07.2012 r. został załączony niekompletny projekt umowy 
w aktualnym brzmieniu. 

2. Prosimy, aby w zmodyfikowanym pismem Zamawiającego nr ZP.272.2.00021.07.2012 z dn. 20.07.2012 r. 
Rozdziale II ust. 3 pkt. 5 lit. a) SIWZ oraz ust. 5 pkt 1 formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) po słowach 
„w terminie 21 wpisać „dni”. 

 
ODPOWIEDZI:  

1. Całość przedmiotowego dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w pliku 
„Treść załączników nr 1, 7, 8 do SIWZ w aktualnym brzmieniu”. 

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w niŜej wskazanym zakresie. 

– Dotychczasowy zapis Rozdziału II ust. 3 pkt 5 lit. a) SIWZ: 
„a) 30% wynagrodzenia brutto płatne będzie w 2012 r., w terminie 21 od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury VAT,” 
zastępuje się zapisem: 
„a) 30% wynagrodzenia brutto płatne będzie w 2012 r., w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT,”. 

– Dotychczasowy zapis ust. 5 pkt 1 stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Formularza ofertowego: 
„1) 30% wynagrodzenia brutto otrzymane w 2012 r., w terminie 21 od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury VAT,” 
zastępuje się zapisem: 
„1) 30% wynagrodzenia brutto otrzymane w 2012 r., w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury VAT,”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
Formularz ofertowy w aktualnym brzmieniu 
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Załącznik nr 1 

 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
 
………………………………………….…………………... …..............................................                                                                                                                                                                              

(miejscowość i data) 
 tel./ faks, e-mail: 
………………………………………………………….                                                                                                                                  

OFERTA  
POWIAT POZNA ŃSKI 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastruktur ą 
techniczną, połoŜonego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, przy ul. Kasprowicza 3 
w Puszczykowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę wynikającą 
z załączonego kosztorysu ofertowego: 

 
Cena netto: ……………………..…………..……….zł,  

 
podatek VAT ……,……..%, 

 
cena brutto …………….…………………….…zł,  

 
słownie……………………………………………………….………………………………………………….. 

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 31 maja 2013 r.; 
2. Udzielimy 5 lat gwarancji na wykonane prace budowlane; 
3. Oferujemy gwarancje producenta na zamontowane urządzenia i zastosowane materiały. 
4. Wszystkie prace prowadzone będą w sposób jak najmniej uciąŜliwy dla uŜytkowników Liceum, a poziom hałasu w 

czasie zajęć szkolnych, zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), nie przekroczy 55 dB; 

5. Akceptujemy następujące warunki płatności: 
1) 30% wynagrodzenia brutto otrzymane w 2012 r., w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury VAT, 
2) pozostałe 70% wynagrodzenia brutto otrzymane w 2013 r. w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT; 
6. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne 
do prawidłowego przygotowania oferty; 

7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
8. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto; 

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 

10. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium 
w formie pienięŜnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………. 

11. Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron; 
12. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:* 

1) ................................................. 
2) .................................................. 
3) ................................................. 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ................................................. 
2) .................................................. 
3) ................................................. 

.............................................................................. 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
                     

 
 


