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Wrocław, 23 grudnia 2010 r.

RAZ/2540/AKM/04/110/2010

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 110/2010

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) składa wyjaśnienia do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 110/2010
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa
polegająca na przygotowaniu III spotkania organizacyjnego – dwudniowego oraz IV spotkania
organizacyjnego -jednodniowego dla maksymalnie 7 osób, w związku z realizacją projektu
„50 PLUS”.

Treśd zapytania skierowanego do Zamawiającego:
1. Uprzejmie proszę o informację, jaki tryb postępowania stosuje Zamawiający w
przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawcę lub Wykonawców przewyższa
wskazaną przez Zamawiającego kwotę na sfinansowanie zamówienia? Czy
obowiązuje w takim przypadku stosowna regulacja ustawowa?

Zamawiający odpowiada:
Ad.1. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych Zamawiający
bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na
sfinansowanie zamówienia. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia, czy do postępowania
publicznego została złożona tylko jedna oferta, czy wiele ofert, której/ych cena przewyższa
możliwości finansowe Zamawiającego. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
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najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyd tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Nie mniej jednak, Zamawiający nie
jest zobligowany do takiego działania, jeżeli np. nie ma zabezpieczonych większych
środków na realizację zamówienia publicznego.

Zamawiający, w związku z powyższymi wyjaśnieniami, nie przewiduje zmiany terminu
na składanie ofert do zam. pub. nr 110/2010.
Zamawiający informuje jednocześnie, że dokument ten stanowi integralną cześd
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 110/2010.

