ZP.341-17/02/2010

Sobótka, dnia 17.06.2010 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Przedszkole nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34: przebudowa bloku Ŝywieniowego- drugi
przetarg"
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
przedstawia treść pytań jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(w dalszej części zwanej SIWZ) w dniu 16.06.2010 r. oraz udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający zmieni karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
z wysokości 0,5 % na 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za kaŜdy dzień
zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 3.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmniejszy kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Według uznania Zamawiającego nie są to wygórowane kary za zwłokę w wykonaniu ww.
zadania.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający przesunie termin wykonania przedmiotu umowy o dwa miesiące tj. do dnia
30.11.2010 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie moŜe przesunąć terminu wykonania ww. zadania. Przedszkole nr 1 w
Sobótce przy ul. Słoneczna 34 jest jedynym czynnym przedszkolem w Sobótce, musi on
działać w określonym czasie. KaŜda zwłoka w wykonaniu zadania utrudnia to działania,
dlatego wyznaczono termin 30 września 2010 r. za datę zakończenia robót budowlanych w
ww. obiekcie.
Pytanie 3:
Czy Wykonawca moŜe zamontować inne urządzenia, zamienne – wyposaŜenie kuchni
zaplecza i stołówki – niŜ zostały wyszczególnione w Wykazie pomieszczeń i urządzeń –
przedszkole nr 1.
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Odpowiedz:
Zamawiający określił w sposób jednoznaczny swoje potrzeby co do wyposaŜenia, jakie mają
być zamontowane w Przedszkolu nr 1 w Sobótce. W Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Zamawiający napisał w punkcie 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
„Zamawiający wymaga, aby wykonawca zastosowała urządzenia i wyposaŜenie wymienione
w dokumentacji projektowej lub równowaŜne, spełniające wymogi i opis zastosowany w
dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ”. Zamawiający dopuszcza w ofercie
zastosowanie innych materiałów i urządzeń (wyposaŜenia) niŜ podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i
jakościowych nie gorszych niŜ określone w dokumentacji.

Pismo sporządziła:
Ewa Pigóra, tel 071 335 12 52, e-mail przetargi@sobotka.pl
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