Znak sprawy: 21/PN/2020

Warszawa, dnia 23.04.2020 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr
21/PN/2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „„Prace porządkowe, konserwacyjne, eksploatacyjne
oraz prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zbiorników
parkowych, kaskad, poidełek, sieci zraszających i urządzeń wodno-kanalizacyjnych
będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy”.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane koszty zakupu materiałów
eksploatacyjnych dla fontann. W zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 2.1.2 poz. 3 jest napisane
„…w/w materiały eksploatacyjne będą rozliczane kosztorysowo”. Czy w związku z tym
należy rozumieć, że środki chemiczne będą dodatkowo płatne a nie w ramach usługi?
Odpowiedź:
Cenę środków chemicznych należy uwzględnić w ramach ogólnej kwoty związanej z
obsługą pompowni (pkt.23 kosztorysu). W związku z powyższym, ulega zmianie pkt.
2.1.2 poz. 3 Załącznika nr 1 SIWZ – SOPZ i otrzymuje brzmienie „ 3.

Konserwacja,

regulacja i utrzymanie technologii pracy fontann, w tym uzupełnianie: odkwaszaczy,
podchlorynu sodu, korektora ph, algicytu, roztworu kwasu siarkowego itp. w fontannach
o obiegu zamkniętym wody (w sumie 3000 dm3).”
Niniejsze zmiany treści SIWZ i załączników stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.
Ponadto Zamawiający informuję, iż ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania kwotę:
224 694,24 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset
dziewięćdziesiąt cztery złote 24/100 brutto) w tym:
- na część 1 – 115 248,24 zł brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści
osiem złotych 24/100 brutto)
- na część 2 – 109 446,00 zł brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści

sześć złotych 00/100 brutto).
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