Znak sprawy: 80/PN/2020

Warszawa, dnia 10.12.2020 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 80/PN/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola”

KOMUNIKAT 1

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym
przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Prosimy o zmianę we wzorze umowy - zgodnie z zapisami SIWZ - rozdział XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 10% na 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie (cena brutto oferty).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy jest wskazana prawidłowa wysokość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 10%. W związku z powyższym zmianie
ulega rozdział XVI SIWZ pkt 1 i otrzymuje brzmienie:
XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie
zobowiązany do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
(cena brutto oferty).

Pytanie 2
W załączonym przez Zamawiającego formularzu ofertowym należy podać kwoty
dotyczące prawa opcji nr 1 i 2 i 3 i 4.
W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze: Zamawiający wskazuje prawo
opcji A oraz prawo opcji 2.
Prosimy o weryfikacje i sprostowanie.
Odpowiedź
Zamawiający zweryfikował przedmiar i informuję, iż prawo opcji jest opisane
prawidłowo.
Pytanie 3

Czy kosztorys ofertowy powinien zostać załączony przez Wykonawcę do oferty.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż kosztorysu ofertowego nie załączamy do oferty. Jednocześnie
informujemy, że wybrany w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest na etapie
podpisania umowy do dostarczenia uzupełnionej Tabeli elementów rozliczeniowych (zał.
Nr 12 do umowy) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zał. Nr 13 do umowy).
Pytanie 4
Prosimy o wskazanie okresu gwarancji i rękojmi ww. postępowania. Zgodnie z zapisami
we wzorze umowy: § 7. Gwarancja i rękojmia Bieg okresu rękojmi i gwarancji
rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, a
kończy po upływie …… miesięcy [1] od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczoodbiorczego. we wzorze formularza ofertowego, który Zamawiający opublikował nie ma
informacji dotyczącej długości trwania okresu gwarancji i rękojmi przedmiotu
zamówienia. Prosimy o sprostowanie.
Odpowiedź
Zamawiający uzupełnił § 7. Gwarancja i rękojmia – Załącznika nr 10 do SIWZ – wzór
umowy.

Pytanie 5
Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze zapasy latarni, które należy przekazać na
magazyn ZDM? Jeśli nie, prosimy o zmodyfikowanie przedmiarów. Prosimy również o
informację jaką ilość zapasu należy przyjąć?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje zapasu latarni, jednocześnie informujemy, iż w warunkach
technicznych oraz wytycznych dotyczących oświetlenia Zarząd Dróg Miejskich nie
wskazał zapasu.
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