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EZ/ZP-19/2015 

 

Wykonawcy 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę i montaż suwnicy 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące 
informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu: 

Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie belek podsuwnicowych z szyną i słupami? 

Czy wykonanie belek podsuwnicowych wraz z szyną na wspornikach istniejących 
słupów? 
Odpowiedź: Wykonanie suwnicy obejmuje wykonanie i montaż torowiska. Ponieważ miejscem 
istalacji jest budynek B wykonany jako żelbetowy (ściany i strop) montaż toru 
podsuwnicowego przewidywany jest do stalowych marek w żelbetowych ścianach bocznych.  
Nie jest potrzebne wykonywanie słupów z głowicami lecz jedynie stalowych mocowań 
poddtorza. 
 

W Załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy” § 10, ust. 2a) jest napisane: 
„Wykonawca nie dostarczył torowiska oraz suwnicy natorowej, bez uzasadnionych 
przyczyn w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy”. Czy w tym punkcie nie zaistniał 
błąd? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 10 ust. 2a Załącznika nr 6 do SIWZ „wzór umowy” 
otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca nie dostarczył torowiska oraz suwnicy natorowej, bez uzasadnionych przyczyn w 
terminie 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy”. 
 
Prosimy o zgodę na zmienię lub wprowadzenie zmian zapisów umowy: 
§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy o których mowa w § 1 
ust 1, w terminie do dziesięciu tygodni od dnia podpisania umowy.   Termin 
dziesięciu tygodni nie obejmuje odbioru Przedmiotu Umowy przez Urząd Dozoru 
Technicznego (UDT). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ „wzór umowy” otrzymuje 
brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy o których mowa w § 1 ust 1, w 
terminie do dziesięciu tygodni od dnia podpisania umowy. Termin dziesięciu tygodni nie 
obejmuje odbioru Przedmiotu Umowy przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).” 
 
§ 8  

1. Strony postanawiają, że Przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany, na 
podstawie Protokołu Odbioru podpisanego bez żadnych zastrzeżeń przez 
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Komisję Odbioru w dniu pozytywnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Urząd 
Dozoru Technicznego (UDT). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 8 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ „wzór umowy” 
otrzymuje brzmienie: 
„Strony postanawiają, że Przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany, na podstawie 
Protokołu Odbioru podpisanego bez żadnych zastrzeżeń przez Komisję Odbioru w dniu 
pozytywnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).” 
 
§ 9  
         5. Okres gwarancji i rękojmi nie obejmuje tzw. "Części Szybko Zużywających się). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 
 
§ 12  

5. Integralną część umowy stanowią:  
- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy; 
- Załącznik nr 2 – kserokopia odpisu Wykonawcy.  
- Załącznik nr 3 – kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy; 
- Załącznik nr 4 - Szczegółowa oferta Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 
 

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia zwracamy się z pytaniem czy istnieje 
możliwość wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty? Czy w przypadku 
dopuszczenia wizji lokalnej przesunięty zostanie termin na złożenie oferty? 
Odpowiedź: Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, w 
uzgodnionym terminie z Panem Arkadiuszem Walichnowskim – Pełnomocnikiem ds. realizacji 
inwestycji, tel. (22) 623 37 21 lub 605 830 200. 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 03.06.2015 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 03.06.2015 r. o godz. 10.30. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania 
ofert, w tym także wypełniania załączników i składania wymaganych dokumentów. 
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