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Wyja6nienia tre5ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole

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

zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawla llw Kupnie.

Zadanie nr 2 - Remont saligimnastycznej 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 Zam6wief Publicznych nr 532861-N -2O2O z dnia 2020-04-2t 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 zam6wief publicznych (t.j. Oz. U. z2Ot9 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborfic6w Pokoju 21, 36-1OO Kolbuszowa, przekazuje tre56 zapytaf wraz z wyjaSnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanienr3-proszeowyja6nienie,siatkanapilkochwycieowys.4mmabyiooczkul0xlOcm
gr 5 mm, czy o oczku 8x8 cm gr 5 mm.

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Siatka na pilkochwycie o wys. 4 m ma byi o oczku 10 x10 cm gr 5 mm.

Pytanie nr 2:

Czy do oferty wymagane jest zlo2enie kosztorysu uproszczonego wraz z tabelq element6w scalonych
czy dotyczy to tylko i wylqcznie wylonionego wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zgodnie z pkt. 10.12 c lnstrukcji dla Wykonawc6w - Rozdziat I SIWZ do wypelnionego i podpisanego
formularza oferty nale2y dolqczyd: kosztorvs Ofertowv zawieraiacv: tabele element6w scalonvch -
Rozdzial lllSlWZ.

Zgodnie z pkt. 16.3 b lnstrukcji dla Wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ - przed podpisaniem umowy na
przyznane zam6wienia wykonawca przedlo2y Kosztorys Ofertowy zawierajqcy: tabelq element6w
scalonych oraz kosztorys uproszczony, naktady robocizny, material6w i sprzqtu oraz narzuty - Rozdzial
iltstwz.


