Oznaczenie sprawy: KTBS – 2/I/2016
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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Docieplenie ścian elewacyjnych dwóch wielorodzinnych budynków – przy
ul. Wojciechowskiego 6, oraz przy ul. Rumińskiego 13-15 w Kaliszu”
W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
„Prawo zamówień publicznych” , udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Czy zamawiający w związki z wprowadzonymi licznymi zmianami w SIWZ i ogłoszeniu
przewiduje wydłużenie terminu składania ofert ? – z uwagi na szeroki zakres zadania
inwestycyjnego oraz konieczność odbycia wizji lokalnej obiektu zwracam się z uprzejmą prośbą
o przedłużenie terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert o tydzień pozwoli
wszystkim wykonawcom na prawidłowe i precyzyjne przygotowanie ofert.
Odpowiedź 1
Wykonane dotychczas zmiany w SIWZ , oraz ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
nie wprowadziły istotnych zmian. Zamawiający ponadto informuje, że Wykonawcy posiadają
dłuższy termin na składanie ofert, niż wynika to bezpośrednio z ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
Pytanie 2
Czy zamawiający w związku możliwością przedłużenia procedury wyboru wykonawcy
zamówienia oraz porą roku – zmiennymi warunkami pogodowymi może wydłużyć termin
realizacji zamówienia do końca 2016r. ?
Odpowiedź 2
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia do końca
2016r.
Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie zapisu projektu umowy § 18 ust 2lit.d – kiedy/w jakich okolicznościach
zamawiający może wstrzymać roboty ? Czy zamawiający już teraz przewiduje skorzysta z tego
zapisu, jeśli tak to na jakich warunkach/okolicznościach?
Odpowiedź 3
Zamawiający uzna za podstawę do wstrzymania robót, mogące wystąpić okoliczności, które
będą prowadziły do potrzeby wstrzymania robót przez Zamawiającego. Na chwilę obecną
Zamawiający nie jest w stanie określić, czy będzie korzystać w trakcie realizacji umowy z
zapisu paragrafu 18 ust. 2 lit. d. projektu umowy.

Pytanie 4
Jak należy rozumieć zapis§ 18 ust 2 : „Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie
mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ”? –
należy wskazać, że zgodnie z ustawą Pzp art. 144 – zakazuje się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany
Odpowiedź 4
Zgodnie z zapisami w SIWZ , oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający przewidział
zmiany postanowień zawartej umowy i w tym zakresie jakim zostało to przewidziane, będą
mogły być one wprowadzane do zawartej umowy. Zmiany te nie mogą wykraczać poza opis
przedmiotu zamówienia.
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