Łódź, dnia 20 marca 2015 r.
Adm.VI-216/1/2015

W dniu 19 marca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu, którego przedmiotem są roboty
budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
Treść pytań:
1. W którym miejscu oferty należy wpisać okres gwarancji na roboty ogólnobudowlane i na
urządzenia i osprzęt elektryczny stanowiący kryterium oceny oferty?
Czy należy zmodyfikować wzór formularza ofertowego i dopisać jako odrębny punkt ?
2. Kosztorys na prace malarskie załączony jest w jednym pliku w dwóch wersjach bud. A, B
oraz A. B, C. Który z kosztorysów podlega wycenie? Czy prace z kosztorysu na bud. A, B
dublują się w kosztorysie na bud. A, B, C?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Okres gwarancji na roboty ogólnobudowlane i na urządzenia i osprzęt elektryczny stanowiący
kryterium oceny oferty należy wpisać w formularzu ofertowym.
Treść formularza ofertowego ulega modyfikacji. Zmodyfikowany formularz zamieszczono na
stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do SIWZ „malowanie”. Zmodyfikowany kosztorys
nakładczy zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 11.00.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich.
Imię i nazwisko / firma Wykonawcy
.......................................................................................................................………………
.................................................................................................................................................
Adres (siedziba): ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Telefony:..........................................................................Fax:................................................
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
SIWZ za cenę :
1.1. CENA NETTO ...............................PLN
(słownie:..................................................................................................................................)
1.2. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ........%
1.3. CENA BRUTTO ........................ ....PLN
(słownie:...................................................................................................................................)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy oraz zapisami

SIWZ i

akceptujemy je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na określonych
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Akceptujemy warunki i termin płatności. Przelew bankowy płacony w terminie 30 dni daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu części
odebranych robót i po podpisaniu przez obie strony protokołów odbioru, potwierdzających odbiór
robót bez zastrzeżeń.
4. Części zamówienia, które powierzone będą Podwykonawcom:

L.p.

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

1.
2.
UWAGA: W przypadku, gdy żadna część nie zostanie powierzona Podwykonawcom
należy przekreślić odpowiednie miejsce lub wpisać „nie dotyczy”.

5. Nazwy (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1.

L.p.

Nazwa Podwykonawcy

1.
2.
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych
podmiotów należy przekreślić odpowiednie miejsce lub wpisać „nie dotyczy”.
6. Wykonawca udziela gwarancji:
6.1. na roboty ogólnobudowlane …………………. miesięcy
6.2. na pozostałe urządzenia i osprzęt elektryczny (np. lampy oświetleniowe, rozdzielnice
elektryczne) wmontowany podczas realizacji przedmiotu zamówienia ………..…. miesięcy.

Łódź, dnia ......................................

...................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

