
IN. 271.2.2014                                                                                      Pęcław, dnia 19.05.2014  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

                                                               NR. IN. 271.2.2014 

 

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

               „ Utworzenie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej 

                  w Białołęce”. 

 

W dniu 16.05.2014 r. wpłynęły następujące pytania do SIWZ: 

 

1. Proszę o doprecyzowanie koloru granulatu EPDM. Są różne ceny poszczególnych 

kolorów granulatu EPDM. 

2. Proszę o określenie obramowania nawierzchni placu zabaw. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający określa kolor granulatu EPDM na czerwony . 

2. Należy zastosować obrzeże betonowe 6x20 cm w kolorze czerwonym.  

 

Ponadto modyfikuje się SIWZ : 

 

w pkt. 3.2 ppkt. 1 

 

1. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane zadanie wynosiła minimum 24 

miesięcy licząc od dnia protokolarnego koocowego odbioru zadania. Jeżeli na 

poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

dłuższy niż 2 lata, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi 

gwarancji udzielonej przez producenta .  

Zmienia się na :  
2. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane zadanie wynosiła minimum 60 

miesięcy licząc od dnia protokolarnego koocowego odbioru zadania. Jeżeli na 

poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

dłuższy niż 5 lat, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi 

gwarancji udzielonej przez producenta .  

 

w pkt. 9.4  

                   Termin wniesienia wadium.  

1. Wadium musi byd wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 

26.05.2014 r. do godz. 10.00 

Zmienia się na :  
2. Wadium musi byd wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 

28.05.2014 r. do godz. 10.00 



 

w pkt. 12.1  

Składanie ofert . 

 

 Oferty należy składać do dnia 26.05.2014 do godz. 10.00 w siedzibie  zamawiającego tj. Gmina 

Pęcław, 67-221 Białołęka, Pęcław 28  

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy w trybie art.84 ust.2. 

ustawy.  

Zmienia się na :  
Oferty należy składać do dnia 28.05.2014 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. Gmina 

Pęcław, 67-221 Białołęka, Pęcław 28  

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy w trybie art.84 ust.2. 

ustawy.  

 

W  pkt. 12.2  

Otwarcie ofert . 

12.2. Otwarcie ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2014 o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego: Gmina  

Pęcław, 67-221 Białołęka, Pęcław 28  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.  

Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom nieobecnym  

przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.  

Zmienia się na :  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2014 o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego: Gmina  

Pęcław, 67-221 Białołęka, Pęcław 28  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.  

Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom nieobecnym  

przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.  

 
oraz w załączniku do SIWZ - 8) projekt umowy. 

 w § 11  pkt. 2   

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na 24 miesięcy.  

Zmienia się na :  
Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na 60 miesięcy. 

 

     

                                                                                                    Wójt Gminy Pęcław 

                                                                              /-/  Artur  Jurkowski                                                         



                                          


