Czechowice-Dziedzice, dnia 03.01.2020 r.
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WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów
zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.
W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi,
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w ocenie Wykonawcy ze względu
na specyfikę przedmiotu zamówienia jest on niewystarczający do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót.
Powyższą prośbę Wykonawca argumentuje przede wszystkim ryczałtowym charakterem
wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co powoduje konieczność dokonania wnikliwej analizy
dokumentacji projektowej i weryfikacji udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót.
Ponadto opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem przez Wykonawcę cen od poszczególnych
dostawców i podwykonawców co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony w SIWZ.
Zaznaczyć należy również fakt, że wyznaczony termin na opracowanie oferty przypada w okresie
świąteczno-noworocznym, gdzie w wielu przedsiębiorstwach jest to czas urlopów i remanentów
w związku z tym, Wykonawcy nie są w stanie uzyskać wszystkich ofert na czas. Wnosimy zatem
o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do dnia 22.01.2020r.
Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, uwzględniającej
uwarunkowania przedmiotowego zadania , a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na
etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty, może również przyczynić się
do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności
postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za
najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.01.2020r. i dokona
stosownej zmiany treści SIWZ.
Odpowiedź dotycząca zapytania do treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój
terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac. P. Hudziec
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