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Dotyczy: Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach
w systemie zaprojektuj i wybuduj - Budowa street workout parku

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 1:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej
poliuretanowej wylewanej dostosowanej do wysokości upadku urządzenia,
posiadającej odpowiednie atesty i certyfikaty do stosowania na publicznych
placach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni bezspoinowej.
Pytanie 2:
Dla zapewnienia porównywalności i transparentności ofert, proszę o odpowiedź,
czy serwis gwarancyjny o którym mowa w § 15 umowy wchodzi w zakres
zamówienia.
Jeżeli Zamawiający uznaje, że usługi serwisu gwarancyjnego wchodzą w zakres
zamówienia, to należy wskazać, czy wartość tej usługi która miałaby trwać przez
60 m-cy (kryterium punktacji) co stanowi około 30% wartości całego zamówienia -
została przez Zamawiającego uwzględniona i zabezpieczona finansowo przy
organizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia?
Natomiast, jeżel i  Zamawiający nie uwzględnił  i  nie przyjął do wyceny
inwestorskiej wartości serwisu gwarancyjnego to Wykonawca wskazuje, że nie
objęcie serwisu gwarancyjnego ceną zamówienia prowadzi do darowizny, która
jest niedopuszczalna biorąc pod uwagę, że istotą zamówień publicznych jest ich
odpłatność. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby
automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia
publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez
Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Odpowiedź:
Serwis gwarancyjny wchodzi w zakres zamówienia.
Zamawiający ustalił wartość zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.

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

tel. +48 32 335-04-45
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl

1/1


	p11250f77803_EX_MZUK_121.html

