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MZUK-EPZ.50.47.2019 Gliwice,  22-11-2019 r.

nr kor.

Dotyczy: Budowa tężni  solankowej  w Lesie Komunalnym przy ul .
Chorzowskiej w Gliwicach.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ w zakresie doświadczenia jakim musi wykazać
się wykonawca. W okresie ostatnich pięciu lat w Polsce powstały zaledwie cztery
tężnie o wartości prac minimum 2 000 000,00 zł brutto, a każda z tężni
wykonywana była przez innego wykonawcę. Biorąc pod uwagę powyższe
zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ na budowę dwóch tężni - jednej
o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto i jednej o wartości minimum 1 000
000,00 zł brutto. Zmiana zapisów SIWZ zgodnie z powyższą propozycją dopuści
do udziału w postępowaniu kilka podmiotów, które wśród realizacji ma jedną
tężnię o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto oraz 1 000 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunków udziału
w postępowaniu, dotyczące wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 2:
Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego terminu wykonania prac do dnia
30.06.2020 r. Biorąc pod uwagę fakt, ze większość prac będzie realizowana
w okresie zimowym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenia
robót i co za tym idzie terminowe zakończenie prac.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisu, natomiast zwracamy uwagę na zapis § 15 ust. 2
pkt1) ppkt b) wzoru umowy_załącznik nr 5, gdzie dopuszczamy możliwość zmian
umowy w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków
atmosferycznych.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl


	p10664f72748_EX_MZUK_26.html

