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Uczestnicy

postępowan ia przetargowego

Dotyczy : postępowa nia

P

R?Ż.l 2426

Działając zgodnie z $ 21 Regulaminu udzielania zamowień W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego pop12ó'
wykonanie rektyfikacji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym
położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej'l6, udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje treŚÓ S|WZ

w sposÓb następujący:

Pvtanie I - 3

1.

?3.

Zamawiający Wymaga dołączenia załącznika 2a - cennik. Załącznika nie ma przy specyfikacji. Czy
cennik dotyczy tego postepowania, czy to pomyłka, przedruk ż innej Sl\^lz?
ZamawiĄący Wymaga dołączenia na płycie załj;.2a_ cennik w formócie excel. Pytanie jak wyzej.
Czl1 w przypadku potwierdzenia zasadnoŚci dołączania zał' 2a, na płycie naleŻy zamieŚcii scin
pdf całej ofeńy? Tylko formularza ofeńowego?

odpowiedź
Zamawiający modyfikuje częśó Vlll stwz poprzezwykreślenie pkt. 2 o treści:
ofertę należy spoządziÓ wg dołączonego Formularza ofertowego lub na nim, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Do oferty nateŻy dołączyć cennik stanówiący Załącznik ni2a ao
slwz. Wykonawca składający ofeńę do przetargu oprocz wersji pisemnej'zóbowiązany jest takŻe
do złożeniaformularza ofertowego i cennika na noŚniku elektronicznym w formació EXcót (.xls).
Pvtanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza wadium w formie e-gwarancji podpisanej elektronicznie pzez Bank? Czy
e_gwarancję tę nalezy potwierdzic w kasie ZamawiĄącego, czy tylko wydruk oryginalny zamieŚció
w ofercie, a plik podpisany elektronicznie wysłaĆ mailem celem sprawdzenia
óodpisowi

odpowiedź
ZamawiĄący dopuszcza złoŻenie wadium w formie e-gwarancji podpisanej elektronicznie przez Bank.

oryginalny wydruk, naleŻy zamieścic w ofercie a elektronicznie podpisany plik wysłac celem sprawdzenia
emailem na adres poczty elektronicznej wskazany w SIWZ do dnia i goożiny na złozenie ofeńy.
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w kasie Zamawiającego wadium złózonego w formie gwarancji/
e-gwarancji ban kowych
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W imieniu Zamawiającego
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