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dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”  na  przebudowa  budynku  Straży  Granicznej  na  potrzeby  nowej  siedziby

Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniu 28.05.2018 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie Wykonawcy nr 1

"Termin  wykonania  zamówienia jest  to  jeden  z  najistotniejszych  elementów  każdej  umowy  o  zamówienie

publiczne jest on jednym z najistotniejszych czynników wpływających na złożenie oferty oraz poziom cen. Mając

na uwadze powyższe wraz z tym, że jest to kolejne postępowanie przetargowe a termin wykonania zamówienia

rozpoczyna  się  z  dniem  podpisania  umowy  i  jest  wyznaczony  w  SIWZ  na  dzień  21.12.2018r.

Prosimy o przesunięcie terminu wykonania zamówienia na dzień 29.03.2019 r. "

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 1

Zamawiający nie przedłuża terminu wykonania zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 2

"Zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  do  Zamawiającego  o  przesunięcie  terminu  składania  ofert  przetargowych

w ww. postępowaniu na dzień 21.06.2018r.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23.05.2018r. natomiast termin składania ofert na dzień 07.06.2018r. 

Biorąc pod uwagę, że jest to okres w którym przypada długi weekend czerwcowy 31.05.-04.06., gdzie w wielu

firmach pracownicy udają się na urlopy, które uniemożliwiają pozyskanie ofert od dostawców i podwykonawców.

Z uwagi na zakres robót, specyfikę prac sytuacja ta utrudnia przygotowanie rzetelnej wyceny wszystkich robót

wchodzących  w  zakres  zamówienia.  Jesteśmy  przekonani,  że  przesunięcie  terminu  składania  ofert

dla  ww.  zadania  inwestycyjnego  nie  spowoduje  uciążliwości  zarówno  Zamawiającemu  jak  i  wszystkim

zainteresowanym. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 2

W oparciu o art 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia

ofert  i  wniesienia  wadium  określony  w  specyfikacjach  istotnych  warunków  zamówienia  dotyczących

przedmiotowego zamówienia do dnia 12.06.2018 r.    Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.   



Pytanie Wykonawcy nr 3

Z uwagi na zakres robót i specyfikę prac prosimy o możliwość dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 3.                

Zamawiający ustanawia termin przeprowadzenia wizji lokalnej w  dniu 4.06.2018 r. o godzinie 1000.  Miejsce

spotkania - przed bramą wjazdową na teren KP Międzyzdroje przy ul. Kopernika 2. 
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