Białystok, 10 czerwca 2020 r.

wg rozdzielnika
DIN-II.271.2.2020
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na urządzenie terenów do zabawy i rekreacji przy miejskich
placówkach oświatowych: cz. I – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku,
ul. Kawaleryjska 70A, cz. II – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku ul. Legionowa 7,
cz. III – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku ul. Spacerowa 6, cz. IV – Szkoła
Podstawowa Nr 19 w Białymstoku 19 ul. Mieszka I 18.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z wniesionymi zapytaniami
dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:
Lp. Pytanie
4.

W nawiązaniu

Odpowiedź

do ogłoszonego postępowania,
Termin składania ofert pozostaje bez
po zapoznaniu się z materiałami
zmian.
przetargowymi, zwracamy się z prośbą
o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż
w ocenie Wykonawcy ze względu
na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz
przypadający w tym czasie tzw. długi
weekend (wiele firm nie pracuje), 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, a wiele firm
ma teraz braki personalne spowodowane przez
Covid-19, co w naszej ocenie wymaga
dłuższego okresu niż określony w SIWZ.

Wnosimy zatem o przedłużenie terminu
złożenia ofert nie krócej niż do dnia
25.06.2020 r. 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.
5.

Czy Zamawiający dopuści łączenia spawane
lub ze stali nierdzewnej zamiast: "łączniki
i klamry z mocnych stopów aluminiowych"?

Zamawiający nie wyraża zgody
na zastosowanie łączników spawanych
lub ze stali nierdzewnej.
Zapis w programie funkcjonalnoużytkowym pozostaje bez zmian.

Dokonane wyjaśnienia oraz wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego.
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