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MIASTO OSTROtGKA
PI. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrot~ka

Ostrol~ka,

dnia 30 marca 2018 r.

KPZ.271.6.2018

Uczestnicy

Post~powania

WYJASNIENIE I ZMIANA TR~SCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNK6wZAM6wIENIA

Dotyczy: post~powania 0 udzietenie zamowienia pub/icznego na zadanie pn.: "Zakup wiat
przystankowych (15 szt.) wraz z instalacjq zasilajqcq wiaty przystankowe". Zadanie:
Doposaienie Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0. w Ostrot~ce, poprzez zakup
niskoemisyjnego taboru pasaierskiego wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq na
potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu
pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza poprzez zrownowaiony rozwoj
mobilnosci miejskiej na terenie Ostrot~ki", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Dziatajqc na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajqcy: Miasto
Ostrot~ka, reprezentowane przez Prezydenta Miasta - Janusza Kotowskiego, przekazuje

Wykonawcom tresc zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:
"Zgodnie z cz~sciq III SIWZ - opisem przedmiotu zam6wienia pkt. 7) wynika ii, 13 szt. wiat
montowane

b~dzie

w miejsca starvch zdemontowanych konstrukcji, gdzie instalacja elektryczna jest

jui doprowadzona. Rozumiem ie w ramach realizacji, po stronie Wykonawcy jest tylko podlqczenie
nowej wiaty (gabloty) do istniejqceJ instalacji ?"
Odpowiedi na pytanie nr 1: TAK, w przypadku montazu nowych wiat przystankowych
w

miejsca starych zdemontowanych

konstrukcji, gdzie instalacja elektryczna jest juz

doprowadzona, po stronie Wykonawcy pozostaje tylko podtqczenie nowej wiaty (gablot) do
istniejqcej sieci instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 2:
"Zgodnie z cz~sciq III SIWZ - opisern przedmiotu zam6wienia pkt. 8) i 9) wynika ii, w przypadku 2 wiat
montowanych w nowych lokalizacjach, wymagane jest doprowadzenie instalacji tz. Wykonanie
przylqczy energetycznych, czego koszty pokrywa Zamawiajqcy. Zgodnie z pkt. 9).

Zamawiajqcy

pokrywa koszty uzyskania zgod, uzgodnien, pozwolen dla danej lokalizacji oraz doprowadzenia
przylqczy energetycznych. Kto jednak fizycznie odpowiedzialny b~dzie za wykonanie w takim
przypadku przylqczy energetyczne, konieczne projekty itp.? ezy jest to po stronie Firmy

zewn~trznej

dzialajqcej na zlecenie UM Ostrol~ka?
Jeieli wykonanie przylqczy lezy w gestii Wykonawcy, do oszacowania koszt6w, potrzebny jest projekt
instalacji z kt6rego wynikac b~dzie odleglosc do istniejqcej sieci elektroenergetycznej."
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Odpowiedi na pytanie nr 2: Zgodnie z tresci q pkt 8 i 9 opisu przedmiotu zamowienia - cz. III
SIWZ, do obowiqzkow Wykonawcy nalezy m. in. doprowadzenie instalacji (wykonanie
przytqczy energetycznychL co oznacza ze koszty z tym zwiqzane ponosi Wykonawca.
Zamawiajqcy natomiast pokrywa naleznosci z tytutu uzyskania zgod, uzgodnien, pozwolen
dla

danej

lokalizacji

doprowadzenia

przytqczy

energetycznych

dla

starych

wiat

przystankowych, do ktorych przeniesienia zobowiqzany jest Wykonawca.
Wykonanie przytqczy energetycznych (bez projektow, ktore Sq w posiadaniu Zamawiajqcego)
jest obowiqzkiem Wykonawcy.
W zwiqzku z powyzszym, Zamawiajqcy przedstawia w zatqczeniu projekt instalacji przytqczy
sieci energetycznych dla lokalizacji wiaty na terenie gminy Lelis (projekt instalacji przytqczy
sieci energetycznych dla lokalizacji wiaty na terenie gminy Olszewo-Borki jest tozsamy
z projektem dla gminy Lelis).

Pytanie nr 3:

"Nawiqzujqc do ogloszonego w drodze przetargu przez Miasto
sztuk wiat przystankowych wraz
zwraca

si~

z uprzejmq prosb q

0

1

Ostrol~ka

zamowienia na zakup 15

zasilajqcq je instalacjq - znak sprawy KPZ.271.6.2018 - firma

wyrazenie zgody na

przesuni~cie

terminu zglaszania ofert z dnia

04.04.2018 na dzien 30.04.2018 z nast~pujqcych powodow:
1.

Proponowane

w

przetargu

wizualizacje

wiat

wymagajq

wykonania

projektu

architektonicznego oraz projektu wykonawczego wraz z opracowaniem technologii
wykonania,
2.

Dopiero w oparciu

0

dol<onanq

dokumentacj~

zaistnieje mozliwosc skalkulowania kosztow

wykonania wiat,
3.

Wizualizacja wiat, opisana w przetargu, stanowi wg naszej wiedzy

propozycj~

nowatorskq,

dotychczas nie realizowanq, co wiqze si~ scisle z pkt. 2.
Z tego powodu proponowany przez Miasto

Ostrol~ka

dzien 04.04.2018 wyklucza poprawne

przygotowanie oferty.
Zwracamy

si~

rowniez z prosb q

0

wydluzenie terminu realizacji

przedsi~wzi~cia

do dnia 31.10.2018.

Wymagany w przetargu zakres prac (demontaz i montaz wiat w nowych lokalizacjach, montaz
nowych wiat w miejsce zdemontowanych, podlqczenie zasilania wi at itp.) jest zbyt czasochlonny , by
rzetelnie wywiqzac

si~

z zqdanych przez Miasto

Ostrol~ka

terminow."

Odpowiedi na pytanie nr 3: Zamawiajqcy przychyla si~ do prosby Wykonawcy, w zwiqzku
z czym przesuwa termin otwarcia ofert na dzien 30.04.2018 r. oraz wydtuza termin realizacji
do dnia 31.10.2018 r.
W zwiqzku z powyzszym Zamawiajqcy dokonuje zmiany tresci SIWZ.
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Jednoczesnie dziatajqc na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.),

Zamawiajqcy

informuje,

post~powaniu prowadzqcej

ze

dokonuje zmiany tresci

SIWZ w

przedmiotowym

do zmiany tresci ogloszenia 0 zamowieniu, tj.:

I. W Cz~sci I SIWZ - II\JSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW:

1) pkt 10. (tj. Termin wykonania zamowienia) otrzymuje nastepujace brzmienie:
"Termin wykonania zamowienia od dnia podpisania umowy, maksymalnie do

31

paidziernika 2018 r,
Przez termin wykonania zamowienia nalezy rozumiec catkowite zakonczenie dostaw oraz
ich odbior koncowy bez wad i usterek.
Termin wykonania zamowienia jest jednym z kryteriow oceny ofert, obok ceny i okresu
gwarancji."
2) pkt 20.1. otrzymuje nastepuj(Jce brzmienie:
,,20.1.

Ofert~

obejmujqcq

catosc

zamowienia

nalezy

ztozyc

w

zamkni~tej

koperciejopakowaniu w siedzibie Zamawiajqcego w Urz~dzie Miasta Ostrot~ki, Punkt
Obstugi Interesantow, parter w nieprzekraczalnym terminie:
[

do dnia

]

30 kwietnia 2018

1

d_O_g_O_d_Z_'_ _-,-_ _1_1_:3_0

_

3) pkt 20.2. otrzymuje nastepuj(Jce brzmienie:
,,20.2. Ofert~ nalezy ztozyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopert~ (paczk~) nalezy opisac nast~pujqco:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup wi at przystankowych (15 szt.) wraz
z instalacjq zasilajqcct wiaty przystankowe". Zadanie: Doposaienie Miejskiego
Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0. w Ostrot~ce, poprzez zakup niskoemisyjnego
taboru pasaierskiego wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq na potrzeby
publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeri powietrza poprzez zr6wnowaiony rozw6j
mobilnosci miejskiej na terenie Ostrot~kilJ.
Nie otwierac przed dniem 30.04.2018 godz. 12:00

4) pkt 22. otrzymuje nastepuj(Jce brzmienie:
J/22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, Urzqd Miasta Ostrot~ki, Plac gen.
J. Bema 1, 07-400 Ostrot~ka, sala nr 9, parter.
1

w dniu

1-3-0-k-w-ie-t-n-ia-2-0-1-8--r---O-g-O-d-Z.---

1_2_,0_0

_
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5) pkt 26.1.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:
,,26.1.3. Opis kryterium "Termin wykonania zamowienia" (T)
Kryterium "Termin wykonania zamowienia" b~dzie rozpatrywane na podstawie terminu
wykonania zamowienia zadeklarowanego przez Wykonawc~ w Formularzu Oferty.
- termin wykonania zamowienia: waga kryterium - 20%
Sposob oceny:
Termin wykonania zamowienia do 31.10.2018 r. - 0 pkt
Termin wykonania zamowienia do 28.09.2018 r. - 10 pkt
Termin wykonania zamowienia do 31.08.2018 r. - 20 pkt
Brak okreslenia w formularzu oferty terminu wykonania zamowienia b'ldi tei podanie
dfuiszego terminu wykonania zamowienia nii do 31.10.2018 r. skutkuje odrzuceniem
oferty z powodu niespefniania wymagari SIWZ.
W tym kryterium moina uzyskac maksymalnie 20 punktow."
6) w Zaf'lczniku nr 1 do SIWZ (Wzor Formularza Oferty), pkt IV. otrzymuje nastepujace
brzmienie'
IV.TERMIN REALlZACJI

(Wykonawca zaznacza jeden termin wykonania zamowienia: a, b lub c (wstawiajqc" TAK"
w odpowiedniej kolumnie)
a

Termin wykonania dostawy do 31.10.2018 r.

(0 pkt)

b

Termin wykonania dostawy do 28.09.2018 r.

(10 pkt)

c

Termin wykonania dostawy do 31.08.2018 r.

(20 pkt)

Pozostafe zapisy SIWZ nie ulegaj'l zmianie.
Wykonawcy skfadaj'lcy ofert~ maj'l obowi'lzek spefnienia wszystkich wymagari
okreslonych w SIWZ oraz 5'1 zobowi'lzani uwzgl~dnic powyisze zmiany w tresci skfadanych
ofert.

Jednoczesnie Zamawiaj'lcy informuje, ie

udost~pnia

na stronie internetowej BIP

(www.ostroleka.pl) nowy obowi'lzuj'lcy tekst jednolity Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
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