
 1

Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 02.11.2017 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

IF.272.8.2017 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku 
przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwrócił się                     
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ i jej załączników (m.in. Umowy) 
oraz dopuszcza płatności częściowych podczas realizacji II etapu? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Powiat Pabianicki w dniu 29.09.2017 r. podpisał umowę o dofinansowanie zadania w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,                 
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT 
pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”. 
Zgodnie z złożonym harmonogramem płatności dla ww. zadania przewidywana jest jedna 
płatność za roboty budowlane.  
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), mogą Państwo poinformować zamawiającego               
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie                   
na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia,                    
w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. 
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