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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 

na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów publicznej infrastruktury 
edukacyjnej w Radomiu, ogłoszonego w dniu 27.08.2009r. na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie 
Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 141771 - 
2009). 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona  
w związku z przesłanym przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu: 
 

Pytanie 1: W związku z ogłoszeniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na opracowanie 
stadium wykonalności I wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu 
“Termomodernizacja obiektów publicznej infrastruktury edukacyjnej w Radomiu” oraz 
zapisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie przekazania 
audytów energetycznych na 22.09.2009r. prosimy o informacje, jakimi dokumentami 
stanowiacymi dane wejściowe do opracowania przedmiotowego zamówienia 
dysponuje Zamawiający w chwili obecnej oraz w jakim terminie jest w stanie 
przekazać je Wykonawcy. 

Odpowied ź 1:  Zamawiający informuje, iŜ dysponuje kompletną dokumentacją projektową na 
planowany zakres prac termomodernizacyjnych dla poszczególnych obiektów. 
Natomiast opracowane audyty energetyczne na termomodernizację  obiektów 
oświatowych zostaną dostarczone wykonawcy zamówienia najpóźniej do dnia 
22.09.2009r. Uprzejmie informuję, Ŝe Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po 
podpisaniu umowy potrzebne dokumenty do realizacji projektu  „Termomodernizacja 
obiektów publicznej infrastruktury edukacyjnej w Radomiu”.  

Pytanie 2: Czy Zamawiający posiada kosztorysy, jeśli nie, to czy kosztorysy będą przekazane 
wraz z audytami? 

Odpowied ź 2:  Patrz odpowiedź na zapytanie 1.    

Pytanie 3: W umowie zapisano, Ŝe Zamawiający przekaŜe harmonogramy. Prosimy                            
o wyjaśnienie, czy chodzi o harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy? 

Odpowied ź 3:  Patrz odpowiedź na zapytanie 1.    
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