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GI\4ll'iA KCLBUSZOWA
Kolbuszowa, dnia 12 maja 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyja6nienia i Modyfikacja treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Poprawa stanu technicznego sat gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole

Podstawowej im. Jana Pawla llw Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1w Kolbuszowej, w tym:
Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w saligimnastycznej i w pomieszczeniach

zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawla !lw Kupnie.
Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole

Podstawowej nr 1w Kolbuszowej
Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budowq pilkochwyt6w przy

Szkole Podstawowej nr 1w Kolbuszowej.

Ogloszenie w Biuletynie Zam6wieh Publicznych nr 532861-N -2020 z dnia 2020-04-2! r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 540077531-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 540080459-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.

- Prawo zam6wiefi publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 t. poz. 7843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Obrofic6w Pokoju 2!,36-LOO Kolbuszowa, przekazuje tre6i zapytai wraz z wyja6nieniami:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o rezygnacjq z kosztorysu ofertowego i jego zalqcznikami a w przeciwnym wypadku
udostqpnienie stosownego kosztorysu naktadczego z RMS niezbqdnego do wykonania kosztorysu
szczeg6lowego, kt6ry jedynie daje mo2liwo66 wykonania tabeli element6w scalonych oraz naklad6w
RMS. W przypadku udostqpnienia kosztorysu nakladczego proszQ, aby termin skladania ofert byl
okre6lony na min. 3 dni robocze od dnia udostqpnienia.

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Zamawiajqcy wymaga na etapie skladania ofert przedlo2enia kosztorysu ofertowego zawierajqcego
tabelq element6w scalonych zgodnie z zapisami pkt. 10.12 lnstrukcjidla Wykonawc6w (Rozdzial ISIWZ),
natomiast zgodnie z pkt. 16.3b lnstrukcji dla Wykonawc6w przed podpisaniem umowy Wykonawca
przedloiy Kosztorys Ofertowy zawierajqcy: tabelq element6w scalonych oraz kosztorys uproszczony,
naklady robocizny, material6w i sprzqtu oraz narzuty.
Zamawiajqcy zgodnie z zapisami odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 06.05.2020r., nie odstqpuje od
obowiqzku przedlo2enia w/w dokument6w na wszystkie trzy zadania w niniejszym postepowaniu.
Niemniej jednak, w celu ulatwienia sporzqdzenia w/w dokument6w Zamawiajacy zamieszcza
w zalqczeniu kosztorysy nakladcze dla wszystkich trzech zadari.

Wychodzqc naprzeciw oczekiwanionm potencjalnych Wykonawc6w termin skladania ofert zostal
przesuniqty w dniu tt.OS.2O2Or. Oferty na poszczeg6lne zadania naleiy zloiye w Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowej, ul. Obrofc6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa pok. Nr 13 (sekretariat) do dnia
18.05.2020 r. do godz. 10:00. t ft
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