Orli Staw, dnia 11 marca 2020 roku
JRP.271.1.1.2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie
i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4)
w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 513444-N-2020 w dniu 21.02.2020 r.

I.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający)
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela następujących wyjaśnień w związku
z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1
Z uwagi na to, że dostawa i montaż kompletnej stacji transformatorowej z transformatorem 200 kVA
przekracza 25% ceny całkowitej, prosimy o zmianę treści formularza oferty ust. 4 pkt. c z „do 25%
ceny całkowitej” na „do 50 % ceny całkowitej oferty”.

Odpowiedź
Po przeanalizowaniu powyższego pytania i zapisów SIWZ Zamawiający informuje, że
przychyla się częściowo do prośby Wykonawcy i zwiększa wartość procentową dla dostawy
i montażu kompletnej stacji transformatorowej do 35% ceny całkowitej oferty.
Pytanie nr 2
W celu rzetelnego przygotowania oferty i czasu potrzebnego w tym celu, zwracam się
z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu
o nr JRP.271.1.1.2020 na dzień 23.03.2020r.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że przychyla się częściowo do prośby Wykonawcy i zmienia termin
składania oraz otwarcia ofert zgodnie z zapisami punktów II.1. 1)-3) niniejszego pisma.
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4
ww. ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący
sposób:
1. W Instrukcji dla Wykonawców – I Części SIWZ:
1) punkt 20.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„20.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” II.

sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

JRP.271.1.1.2020

18 marca 2020 r.

do godz.

12:00

‘ ”;
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2) punkt 20.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„20.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Oferta w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci
zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4)
w ZUOK Orli Staw”
Nie otwierać przed dniem: 18 marca 2020 r. godz. 12:05”;
3) punkt 21.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„21.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
w dniu

18 marca 2020 r.

o godz.

12:05

”;

4) Wzór Formularza oferty – Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców – I części
SIWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.
2. We wzorze umowy – III Części SIWZ:
1) §10 ust. 2 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) za wykonanie pozostałych robót budowlanych, montażowych i prac objętych
Przedmiotem Zamówienia: ……………………… zł netto (słownie: …………………………
złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……% w kwocie ……… zł
(słownie: …………………… złotych …/100), co łącznie stanowi kwotę brutto ………… zł
(słownie: ………………… złotych …/100) – płatne na podstawie Protokołu Odbioru
Końcowego.”
Powyższe wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części
w jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ
pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz
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