
                                                                                                

ZP.341-33/02/2009        Sobótka, dnia 05.10.2009 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Remont polegający na wymianie zbiorników przepompowni ścieków z kompletnym
wyposaŜeniem w Rogowie Sobóckim”

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 dniu
01.10.2009 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy PZP Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców jedynie wskazania
w  ofercie  części  zamówienia  (zakresie),  której  wykonanie  powierzy  podwykonawcom.  W
związku z powyŜszym prosimy o potwierdzenie,  Ŝe w pkt.  11 Formularza ofertowego naleŜy
wskazać jedynie zakres prac do powierzenia podwykonawcom.

Odpowiedz:
W punkcie 11 Formularza oferty Zamawiający wymaga jedynie określenia czy część zamówienia
zostanie powierzona podwykonawcy oraz wskazanie części zamówienia, które podwykonawcom
zostaną  powierzone.  O  innych  informacjach  dotyczących  podwykonawców  Zamawiający  nie
wspomina.  Na potwierdzenie  tych  Ŝądań  zamawiający  w załączniku  nr  1  do  umowy Wykaz
podwykonawców  w  rubryce "NAZWA  I  ADRES  PODWYKONAWCY"  dołączył  adnotacje
"(obowiązkowe w chwili podpisania umowy)".

Pytanie nr 2:
W  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  zaleca  wykonawcom
przeprowadzenie wizji lokalnej.
Natomiast w Formularzu ofertowym pkt 9 zawarte zostało oświadczenie o treści:
"Oświadczamy,  Ŝe  zdobyliśmy  wszelkie  informacje,  które  były  konieczne  do  przygotowania
oferty  oraz  podpisania  umowy,  a  takŜe  dokonaliśmy  wizji  lokalnej  miejsca, gdzie  będą
prowadzone prace objęte niniejszym zamówieniem."
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej nie odbycie nie spowoduje
wykluczenie wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

Odpowiedz:
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawcy  dokonali  wizji  lokalnej  terenu  celem  uzyskania
niezbędnych informacji  na temat przedmiotu zamówienia i  na potwierdzenie tego faktu złoŜą
oświadczenie w ofercie, które potwierdzą własnoręcznym podpisem. W związku z powyŜszym
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w pkt XV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  i zmienia zdanie "Zaleca się wykonawcom
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania
oferty i zawarcia umowy" na zdanie "Zamawiający wymaga od wykonawców przeprowadzenia
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wizji lokalnej terenu celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia
umowy". 

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr GraŜyna Szymańska
Sekretarz Miasta i Gminy

Pismo sporządziła: Ewa Pigóra


