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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizacja Decyzji PINB oraz PSP – Etap I”

Na podstawie art.  284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1129 ze zm.) prowadzący postępowanie poniżej  przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Ustalenie  wizji  lokalnej  z  przedstawicielami  Zamawiającego  (Ze  względu  na  złożoną  specyfikę  przedmiotu
zamówienia i konieczność zabezpieczenia budynków sąsiednich, wizja lokalna jest niezbędna w celu właściwego
oszacowania przedmiotu zamówienia=.

Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie informuje iż wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja ta odbędzie się w
dniu 16.02.2022r. o godz.1100 przy ul. Szkolnej 10.

Pytanie nr 2:
Dołączenie mapy z uzgodnieniami PHU MMJ z dnia 8.10.2021r. (Pismo nr 660/2021) z naniesionym przebiegiem
istniejących sieci teletechnicznych przy ul. Szkolnej.

Odpowiedź:
Prowadzący  postępowanie  dołącza  mapę  z  uzgodnieniami.  Mapa  z  uzgodnieniami  stanowi  załącznik  nr  1  do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:
Wnioskujemy o wykreślenie § 8 ust. 2: projektowanych zapisów umowy -  tj. kar "za zwłokę w wykonaniu robót
wynikających z „harmonogramu” w wysokości 0,1 % ceny neto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc
od dnia następnego po upływie terminu określonego w „harmonogramie”. 
Ewentualna zwłoka w wykonaniu robót zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie nie przekłada się na
ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia. Wiążący dla stron jest termin wykonania umowy wskazany w § 2
ust.  1  wzoru  umowy.  W  przypadku  ewentualnej  zwłoki  w  wykonaniu  robót  zgodnie  z  harmonogramem  nie
dostrzegamy zaistnienia szkody jaką Zamawiający z tego powodu poniósłby. Ponadto czy w przypadku zwłoki w
wykonaniu robót zgodnie z terminami w harmonogramie i naliczeniu przez Zamawiającego kar umownych zgodnie
z § 8 ust.  2 (w wysokości 0,1% za każdy dzień od dat wskazanych w harmonogramie), Zamawiający przesunie
termin naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (0,2% kwoty umownej) - zgodnie z
zasadą nie karania Wykonawcy podwójnie za ten sam czyn. 

Odpowiedź:
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Prowadzący postępowanie wykreśla zapis § 8 ust.  2:  projektowanych zapisów umowy -  tj.  kar "za zwłokę w
wykonaniu robót wynikających z „harmonogramu” w wysokości 0,1 % ceny neto określonej w § 3 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w „harmonogramie”. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami prowadzący postępowanie dokonuje następującej zmiany treści SWZ:
I:
Było:
XVI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert  tj:
22.02.2022r.

Jest:
XVI. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert  tj:
2  5  .02.2022r.  

II:
Było:
XX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 22.02.2022r., do godziny 900.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2022r. o godz. 930 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Jest:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 25.02.2022r., do godziny 900.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2022r. o godz. 930 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie
ofert.

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik
…............................................................…
(podpis i pieczęć pełnomocnika Zamawiającego)


