
GZGK
ŻÓRAWINA

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Żórawinie
Al. Niepodległości 17, 55-020 Żórawina

Tel/fax (071) 72 34 570
NIP 8961426299  Regon 020473740

Żórawina, dnia 16 stycznia 2012 roku
2/ZP/1/2012

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i  dostawa armatury  wod.-kan.  dla  Gminnego  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 
16 stycznia 2012 roku. 

Zapytanie nr 1. 
Czy należy uznać, że postępowanie prowadzone jest w oparciu o znowelizowane akty 
prawne (Ustawa PZP zamieszczona w Dz.  U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późniejszymi 
zmianami oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. Dz. 
U. z 2011 r. Nr 282 poz.1650) 

Tak,  pomimo  przywołania  aktów  prawnych  opublikowanych  w  starszych  dziennikach, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami należy stosować akty prawne obowiązujące w okresie 
realizacji  czynności  prawnych.  Nie  doszło  jednocześnie  do  przekroczenia  upoważnień 
ustawowych,  tym  samym  Zamawiający  nie  przewiduje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych 
Warunkach Zamówienia.  

Zapytanie nr 2.
Jeśli Zamawiający opiera się na obowiązujących przepisach PZP to w mojej ocenie nie 
jest  wymagane  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  oraz 
termin składania ofert od chwili ogłoszenia przetargu winien wynosić 12 dni - proszę o 
informację w tych kwestiach 

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy termin wyznaczony na składnie ofert w przypadku dostaw 
nie  może  być  krótszy  niż  7  dni,  w  przypadku  tego  postępowania  termin  wynosi  10  dni 
(ogłoszenie zamieszczono 10.01.2012 roku a rozstrzygnięcie ustalono na 20.01.2012 roku). 
Na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009  (Dz. U. z 
2009, nr 226, poz. 1817) zamawiający może żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 

Sporządził:
pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski
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