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BMP-PI-702-/kwatera2/11/06      
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

„Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód Etap I – 
Kwatera 2A”  

 
 W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi zadania pn. „Rozbudowa 
Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód Etap I – Kwatera 2A” udzielam 
odpowiedzi, wyjaśnień a także dokonuję modyfikację treści SIWZ.   
 
Pytanie nr 1a 
W związku z różnymi terminami składania ofert podanymi w ogłoszeniu o przetargu i w 
SIWZ prosimy o określenie, która data jest obowiązująca? 
 
Pytanie nr 1b 
W ogłoszeniu dotyczącym w/w przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 316 z dnia 
23.11.2006r. Pozycja 59329 w terminie otwarcia ofert podana jest data 15.01.2007r. godz. 
1030. Natomiast w SIWZ (str. Nr 9, pkt.13) podane jest – otwarcie ofert nastąpi 09.01.2007r. 
godz. 1030. 
Prosimy o podanie, na którą datę Wykonawca winien złożyć ofertę. 
 
Odp. 1 
Obowiązującym terminem składania ofert jest dzień 15.01.2007 roku godz. 1000. 
 
Pytanie nr 2 
Czy możliwe jest otrzymanie dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej? Jeżeli nie, to 
prosimy o udostępnienie sposobu dostępu do dokumentacji projektowej. 
 
Odp. 2 
Informuję, że dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej, w dniu dzisiejszym została 
zamieszczona na stronie internetowej „www.bip.gryfino.pl” 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o udostępnienie kosztorysu w formacie programu kosztorysowego Norma – ath. 
 
Odp. 3  
Kosztorys stanowiący załącznik do SIWZ jest dostępny dla wszystkich Wykonawców na 
stronie internetowej, tylko w formacie PDF.  
 
Pytanie nr 4 
Punkt 4.1) (str. 4 SIWZ). Wykaz osób i podmiotów, które będę wykonywać zamówienie. 



Czy należy wykazać jednego kierownika w specjalności konstrukcji budowlanych oraz 
jednego kierownika w specjalności melioracji wodnych, czy też wystarczy jednego kierownika 
w jednej z w/w specjalności. 
 
Odp. 4 
Należy wykazać jednego kierownika w specjalności konstrukcyjno budowlanej, oraz jednego 
kierownika w specjalności melioracji wodnych 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 164 poz. 1163) ulegają 
zmianie następujące zapisy SIWZ, ściśli związane z terminem składania ofert: 
 
„8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni i upływa w dniu 14.02.2007r. 
 
9. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 60.000,00 zł.  

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 11.01.2007r. do godz. 2400. 
 
11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego 

w Biurze Obsługi Interesanta ul. 1 Maja 16, 74-700 Gryfino do dnia 15.01.2007 r., 
do godz. 1000.  
Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować w 
następujący sposób:   
Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.  
Oferta w postępowaniu na zadanie „Rozbudowa Składowiska Odpadów 
Komunalnych Gryfino Wschód etap I – Kwatera 2A”.  
Nie otwierać przed dniem: 15.01.2007 r. godz. 1030 

 
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2007 r., o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, w pok. nr 34. „ 
 
Modyfikacji ulega załącznik nr 1 do SIWZ tj. druk „OFERTA”, który otrzymuje brzmienie jak 
w załączeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1           

OFERTA 
 
 
 
  
 
 
            
 
 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Rozbudowa Składowiska Odpadów 
Komunalnych Gryfino Wschód etap I – Kwatera 2A”  zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 316 z dnia 
23.11.2006 r.  poz. nr 59329 na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gryfino.pl. 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.    
 
1. Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę brutto: 

………………. zł. słownie: ……………………………………………….. zł. w tym podatek VAT  
………………% tj. ………………………………… zł, zgodnie z kosztorysem ofertowym 
stanowiącym integralną część niniejszej oferty,  

 
 
1. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie …………… miesięcy od 

daty protokolarnego przekazania placu budowy.  
 
2. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres …….. 

miesięcy.  
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w 

tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 
niej zawarte,  

 
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, 
Nr 164, poz. 1163); 

 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.  
 
6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.  
 
7. Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  

1) ……………………….. podwykonawca ………………………………………….. 
2) ……………………….. podwykonawca ………………………………………….. 
3) ……………………….. podwykonawca ………………………………………….. 

 
8. Wadium o wartości 60 000,00 zł wnieśliśmy w dniu …………………… w formie 

………………………………….. 
 
9.  W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 64 ust. 5 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium,  
 
11. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, 

WYKONAWCA: 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Gryfino 
ul. 1 Maja 16  
74-100 Gryfino 



tj. o wartości ………………… zł. słownie …………………………….. zł. w formie 
…………………………. Przed terminem podpisania umowy.   

12. Oferta została złożona na ………………….. stronach podpisanych kolejno 
ponumerowanych od nr ………… do nr ……………….. 

 
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**.  

1) ……………………………….. 
2) ……………………………….. 
3) ……………………………….. 
4) ……………………………….. 
5) ……………………………….. 
6) ……………………………….. 
7) ……………………………….. 

 
14. Termin płatności faktur określamy zgodnie z SIWZ na 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury prawidłowo przygotowanej i kompletnej. 

 
 
Dokumenty wymienione na stronach …………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  i nie 
mogą być ujawnione osobom trzecim.  
 
 
                   
                                                    …………………………………………………………..…. 
                                                    /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/ 

 

........................................................    
 Data, miejscowość   
 
 
Uwaga:  
*  Niepotrzebne skreślić,  
** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one 
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
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