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Postępowanie nr ZP-1/2017 

 
Stowarzyszenie ERUDIO, 34-242 Łętownia 707   Łętownia, dn. 13.11.2017 r. 
NIP: 552-169-28-71, KRS: 0000332766 
 
W związku z pytaniami oferenta poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi: 
1. Pyt.: „W projekcie ogrodzenia przewidziano słupki fi 80/3,6mm ocynkowane i malowane 

proszkowo. Czy zamawiający dopuszcza zmianę przekroju słupka z kołowego na 
kwadratowy o wymiarach 80x80x3mm?”. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę przekroju słupka z kołowego na kwadratowy 
którego bok ma 80mm, a ścianka 3mm, pod warunkiem bezwzględnego zastosowania 
wszystkich rozwiązań projektowych ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
chcąc zamienić przekrój słupka z kołowego fi80/3,6mm na kwadratowy o wymiarach 
80x80mm ze ścianką 3mm, opracuje we własnym zakresie i na własny koszt, szczegółową 
dokumentację projektową (wykonawczą) wraz z detalami i przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu. W przypadku rozwiązań niesatysfakcjonujących, zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odmowy przyjęcia proponowanych przez wykonawcę rozwiązań i żądania 
doprowadzenia rozwiązań do nie gorszych niż te zawarte w dokumentacji projektowej. 

2. Pyt.: „Czy można zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu wnieść w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej?”. 
Odp. Zamawiający określił w Zapytaniu ofertowym w rozdziale 19 w pkt. 19.3 
„Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu;   
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;   
c) gwarancjach bankowych;”.  
Zatem wymagane jest wniesienie zabezpieczenia w ww. formach. 
 

Równocześnie informujemy, że: 
A) w Rozdziale 7 Zapytania ofertowego dodaje się zapis o brzmieniu następującym: 
„7.7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego lub z innym pytaniem dot. zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień/odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania 
ofertowego (bądź pytanie) wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego (bądź pytanie) wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej. 

7.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie 
internetowej, na której umieszczono Zapytanie ofertowe.”. 

 
B) po Rozdziale 11 Zapytania ofertowego dodaje się Rozdział 11a o brzmieniu następującym: 
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„11a. Zmiany złożonej oferty.  
11a.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiana jest 

skuteczna tylko wówczas, gdy została dokonana przed upływem terminu składania ofert, 
i w takiej formie, jaka jest wymagana dla złożenia oferty.  

11a.2. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub email zawierający zmianę oferty 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku składania 
kolejnych zmian oferty, dopisek „ZMIANA OFERTY” powinien zostać uzupełniony o kolejny 
numer zmiany.  

11a.3. Koperty lub emaile oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert lub emaili zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do 
oferty.”. 

 
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do 
dnia 20.11.2017 r. Zatem zmianie ulega pkt. 7.1 Zapytania ofertowego i przyjmuje 
brzmienie: 
„7.1. Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej im. K. Szymanowskiego w Osielcu 
(Sekretariat) – 34-234 Osielec 440 w godzinach pracy Sekretariatu (8.00-14.00), albo w wersji 
elektronicznej (jako skan podpisanej oferty) na adres: szansaerudio@gmail.com w terminie 
do dnia 20.11.2017 r. do godz. 14.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta 
powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku składania w wersji elektronicznej 
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wersji papierowej (przy podpisaniu 
umowy).”. 
 
Oferenci, którzy złożyli oferty przed opublikowaniem niniejszej informacji o zmianach, 
mogą zmienić złożoną ofertę w trybie określonym w Zapytaniu (w szczególności Rozdziału 
11a). 
 
 
 


