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informacja na stronę internetową

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 KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie

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

w dniach 24.07.2018 r. wraz z wyjaśnieniem i zmianą terminu składania i otwarcia ofert:

Pytanie   

W związku z dostarczeniem odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w dniu 20.07.2018 w godzinach po

15-tej i w związku z faktem, że treść dostarczonych odpowiedzi oraz załączenie przez Zamawiającego wyników

badań  geologicznych  na  terenie  będącym  przedmiotem  inwestycji  w  sposób  istotny  zmieniają  dokumentację

przetargową wnosimy o:

1) Zmianę terminu składania ofert o jeden miesiąc tj minimum do dnia 28.08.2018

2) Opracowanie przez Zamawiającego szczegółowej dokumentacji posadowienia wszystkich obiektów i 

zadań objętych przedmiotem przetargu 

Uzasadnienie:

Inwestor - Zamawiający zbyt późno dostarczył oferentom wyniki badań geologicznych i udzielił odpowiedzi na

pytania zadane przez oferentów. Odpowiedzi te jak i załączone wyniki badań geologicznych wywołują pytania, co

do przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie izolacji, systemu posadowienia, wykonania i zabezpieczenia

wykopów, wymiany gruntów. Wszystkie te elementy wymagają sprawdzenia przez oferentów, co jest niemożliwe

w tak krótkim czasie tj do dnia 27.07.2018.

Ponieważ  skala  działań  wynikająca  z  dodatkowych  informacji  może  być  niezwykle  kosztowna  wnosimy  o

doprecyzowanie wszystkich elementów, o których mowa wyżej w postaci szczegółowego projektu wykonanego

po stronie Zamawiającego. Takie działanie będzie nie tylko uczciwym postawieniem sprawy ale też zgodne z

założeniami FIDIC , które zakładają jako cel nadrzędny zrealizowanie inwestycji przy współudziale wszystkich

stron procesu inwestycji a nie kosztem tylko Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie   

Zamawiający  informuje,  że  opracowana  dokumentacja  projektowa  dla  budynku  głównego  jak

i  budynków towarzyszących Komendy Powiatowej  Policji  w Sławnie  oraz umieszczona przez Zamawiającego

w dniu  03.07.2018  r.  na  stronie  internetowej  uwzględnia  wszystkie  uwarunkowania  zawarte  w  dokumentacji

geologiczno – inżynierskiej zarówno w aspekcie wykonania wykopów jak i posadowienia obiektów budowlanych

i nie wnosi dodatkowych informacji mających istotny wpływ na prawidłową wycenę kosztów przedsięwzięcia. Tym



samym  Zamawiający  informuje,  że  nie  wykona  dodatkowej  „szczegółowej  dokumentacji  posadowienia

wszystkich obiektów i zadań objętych przedmiotem przetargu“.

 

Mając  jednak  na  względzie  podnoszony  krótki  czas  na  wykonanie  rzetelnej  wyceny  przez  Wykonawców,

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wniesienia wadium do dnia 31.07.2018 r.  Godziny

pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.


