„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
http://zgkszamotuly.pl, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuły, 09.03.2020 r.
L.dz./ZGK/WRPO/

11

/2020
Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa
Oczyszczalni ścieków w Otorowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ/zmiana treści SIWZ
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ:

Zapytanie z dnia 04.03.2020 r.
Dzień dobry, proszę o przeanalizowanie odpowiedzi na pytania – nr 2 z 27.02 i 1 z dnia 28.02 – wydaje mi się, że
w odpowiedziach Zamawiającego jest sprzeczność.
Odpowiedź: w odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 1 z dnia 28.02.2020 r. wystąpiłą omyłka
pisarska, zamiast 0,5% zapisano 5%. Poniżej przedstawiono jeszcze raz zapytanie nr 1 z dnia
n28.02.2020 r. oraz prawidłową odpowiedź.
Pytanie 1:
Zgodnie z ust. 1 par. 8 wzoru umowy Wykonawca zapłaci karę: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto wadliwego
elementu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym za
element należy rozumieć właściwe pozycje kosztorysu umownego (powykonawczego) . Prosimy o wyjaśnienie o
tego zapisu. Czy Wykonawca będzie obciążony karą w wysokości 5% wartości wadliwego elementu określonego
w kosztorysie ofertowym za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie z dnia 27.02.2020 r. powyżej ustalił karę za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto wadliwego elementu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym za element należy rozumieć właściwe pozycje
kosztorysu umownego (powykonawczego). Niniejsza odpowiedź stanowi zmianę treści SIWZ –
niewymagającą zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
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Zapytanie z dnia 05.03.2020 r.
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w zadania (…) zwraca się z prośbą o odpowiedzi na poniższe
pytania:
1. Pozycja 111 przedmiaru „ Instalacje technologiczne” opisuje dwa osadniki wtórne. W związku z małą
ilością informacji z niej wynikających zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków
konstrukcyjnych jak i opisu zabezpieczenia antykorozyjnego (stopień czystości, rodzaj farb, grubość
powłoki?) , które pozwolą wycenić te obiekty, oraz zrealizować na etapie wykonawstwa.
2. Pozycja 112 przedmiaru „Instalacje technologiczne”- opisuje komory reaktora. W związku z małą ilością
informacji z niej wynikających zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków
konstrukcyjnych jak i opisu zabezpieczenia antykorozyjnego (stopień czystości, rodzaj farb, grubość
powłoki?) , które pozwolą wycenić te obiekty, oraz zrealizować na etapie wykonawstwa.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opisy osadników i reaktora są w dokumentacji projektowej:
Branża: Konstrukcyjna, pkt 9.6. str. 16 i rysunki: K-06_01, K-06_02, k-06_03, K-06_04, K-06_05, K-06_06,
K-06_07, K-06_08, K-06_09, K-06_10,
Branża: Sanitarna - Technologia, pkt 11.2.2. str. 47, informacja o powłokach malarskich na stronie 55 i
rysunki: T-09, T-10, T-11,
Niniejsza odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 (jeśli zmieniono SIWZ) ustawy z 29 stycznia 2004 r. −
Prawo zamówień publicznych.
Przekazano: drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy zadali pytania do treści SIWZ.
Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego https://zgkszamotuly.pl

.........................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
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