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Byczyna, dnia 31 października 2016 r. 

WG.271.11.6.2016.Asz  
 

              Wszyscy Wykonawcy  
 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 19.10.2016 

r. prosimy Zamawiającego o przyjęcie do obliczenia ceny oferty terminu 

uruchomienia środków (płatności) w jednej transzy. Jednocześnie zwracamy się z 

prośbą o podanie hipotetycznego terminu do celów obliczeniowych dla zachowania 

porównywalności ofert.   

 

Odpowiedź: Do obliczenia ceny oferty przyjmujemy następujące założenia: 

Lp.  Cyfrą Uwagi 

1. Cena netto kompleksowej dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej 

 Nie może stanowić więcej 
niż 5% wartości poz. 2 

2  Cena netto robót budowlanych  Wg załącznika 1a 

3. Cena: netto ww  Poz.1 + poz.2 

3a. Cena brutto  Poz. 3 + VAT stawka 23% 

4. Stawka WIBOR 3M   obowiązująca w dniu 
ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym przetargu w 
Biuletynie Zamówień 
Publicznych 

5. Wartość marzy Instytucji finansującej w %   

6 Koszt finansowania inwestycji wyrażona w 

złotych 

 {[((WIBOR 3M[%] + marża 
[%])]x8}  x poz. 3a) 

7. Cena całkowita 

Oceniana w kryterium ceny 

 Poz. 3a + poz. 6 
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8. Cena całkowita słownie: 
 
 

 

2. Zwracam się z ponowną prośbą o odpowiedź na pytanie gdzie szukać aktualnej 

wieloletniej prognozy finansowej zawierającej zaplanowane wydatki majątkowe, 

które dotyczyłyby przebudowy stadionu. W wyjaśnieniu gminy jest informacja że 

WPF został umieszczony na stronie zamawiającego, ale jak na ten moment, 

dokumentu nie ma zarówno w zakładce dokumenty finansowe, w uchwałach, jak i w 

żadnym załączniku pod przetargiem. 

 

Odpowiedź: Projekt uchwały, dotyczący wieloletniej prognozy finansowej, 

zawierającej wydatki planowane z przebudową stadionu pojawi się na stronie 

internetowej Zamawiającego 9 listopada 2016 r. Projekt uchwały zostanie 

przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Byczynie na sesji w dniu 14 listopada 

2016 r. 

 
 

 
 
 
 

 

         Z poważaniem 
   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. - 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
 
Sporządził(a): 
(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


