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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na: 

Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach ETAP II - stan wykończeniowy., 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

W związku z zamiarem złożenia oferty w powyższym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust.1 

Prawa Zamówień Publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie następujących 

wątpliwości: 

1. Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych za 

wykonane prace. 

a. Prosimy o wyjaśnienie z jaką częstotliwością Wykonawca będzie mógł wystawić faktury 

częściowe, p. czy będzie to możliwe raz w miesiącu, kwartale? Informacja ta jest niezbędna 

do oszacowania ewentualnych kosztów kredytowania inwestycji i włączenia ich do kosztów 

oferty. 

b. Prosimy o wyjaśnienie jakie minimalne i maksymalne kwoty Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację inwestycji w poszczególnych latach, tj. 2013, 2014 i 2015? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad.1. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych. Planuje się możliwość składania 

faktur nie częściej niż rak na kwartał, z zastrzeżeniem, iż w roku 2013 Wykonawca wystawi 

jedną fakturę częściową. 
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Ad.2 Zamawiający informuje, iż w roku 2013 zamierza przeznaczyć maksymalnie kwotę 

około 2,0ml. zł., w zależności od przerobu i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

ustalonego z wybranym Wykonawcą. W kolejnych latach kwoty przeznaczone na 

finansowanie zamówienia zostaną określone na podstawie wybranej oferty i podpisanej 

umowy z Wykonawcą. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Jan Makowski 

 


