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RZP. 271.21.2020

Wykonawcy
Dotyczy: RZP.271.21.2020 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem
rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad.
2020/30. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843)
przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania
oraz zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie.
1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami
przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż
w ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, a także na
sytuację związaną z panującą epidemią koronawirusa w Polsce, jest on niewystarczający
do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Powyższą prośbę Wykonawca argumentuje
przede wszystkim ryczałtowym charakterem wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu,
co powoduje konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji projektowej
i weryfikacji udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Ponadto
opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem przez Wykonawcę cen od poszczególnych
dostawców i podwykonawców co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony
w SIWZ. Wnosimy zatem o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do dnia
11.08.2020r. Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty,
uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy
ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na
sporządzenie oferty, może również przyczynić się do uzyskania przez Zamawiającego
większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania
przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za
najbardziej korzystną cenę.
Odp. 1 Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy SIWZ.
W SIWZ było:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092
Łomianki pok.1.
11.2 Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2020 r. o godz. 10.00.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 11.
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania
i złożenia.
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11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
 nazwa i adres Wykonawcy;
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem:
„nazwa postępowania”
 nie otwierać do dnia 04.08.2020 r. do godz. 10:45”.
Po zmianach jest:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092
Łomianki pok.1.
11.2 Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2020 r. o godz. 10.00.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 11.
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania
i złożenia.
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
 nazwa i adres Wykonawcy;
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem:
„nazwa postępowania”
 nie otwierać do dnia 11.08.2020 r. do godz. 10:45”.
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.
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