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Pytanie 3
czy wymiar wszystkich wiat bgdzie taki sam czy r6zny dla lokalizacji.
Odpowiedi
Wymiary wszystkich wiat bgdq takie same dla kazdej lokalizacji. Wymiar wiaty rowerowej
zostal okreSlony w OPZ.

\tanie 4
Jaka odleglo66 pomigdzy stojakami przy zalohenitt stojak6w typu U (zalecana odlegloS6 to
min.80cm) 5--jaka glgbokoS6 wiat.
Odpowiedf

warszawa, dnia/9 0b' &ne')'

Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Wykonanie oraz montaZ wiat rowerowych w lokalizacjach na terenie m.st. Warszary,
wskazanych przez Ztmaw iaiq cego". N r p ostgpowania ZDNTNMIDZP t 13 tPN I lZ t 20

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oruz ust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo Zam6wieit Publicznych (Dz. tJ.22019,
poz. 7843 z pofln. zm.) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany tresci
specylrkacji istotnych warunk6w zam6wieni a poprzez zmiang kwoty wadium.

Srtanie I
Czy wszystkie lokalizacje majE podlole przygotowane do w\w zadania(utwardzone,
ewentualnie wybrukowane) . JeSli nie, proszg o sprecyzowanie w ilu lokali zacjachpotrzebna
bgdzie usluga brukarska ,

Odpowiedf
Wykonawca powinien uwzglgdnii w wycenie koniecznoS6 rozplytowania lub dostosowania
istniejEcego wyplytowania na potrzeby montazu fundament6w wiaty dla wszystkich
lokalizacji.

Pytanie 2

Jakie stojaki
Odpowiedi
W zakresie
wystqpienia

, czy szeregowe czy stojaki typu U.

usunigcia lub przestawienia oba typy stojak6w rowerowych s4 moZliwe do
w trakcie realizacji Przedmiotu Zam6wienia.
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OdlegloS6 pomigdzy stojakami nie wplywa na realizacjg Przedmiotu Zam6wienia. Wymiar
wiaty rowerowej zostal okreSlony w OPZ.

Pytanie 5
Jakie wypelnienie Scian i dachu , poliwgglan lity czy szklo (r62nica cenowa).
Odpowiedf
Obie wersje wypelnienia Scian i dachu s4 dopuszczalne przez Zamawiaj4cego.

Pytanie 6
Jaka gruboS6 poliwgglanu lub szkla pafrstwo przewiduj4 (zalecana gruboSd szkla na Sciany
8mm., na dach 10mm) .

Odpowiedi
GruboS6 poliwgglanu:
- dach: 6 mm
- Scianka 6 mm
GruboSd szkla:
- dach: 10 mm
- Scianka: 8 mm

Pytanie 7
Czy w kazdej lokalizacji stojaki, kt6re maja byt, zadaszone wiatami, maja identyczny rozmiar
i rozstaw? Jaki? Wytyczne standard6w dla m.st. Warszawy przewidujq tz 20yo widelki dla
ich rozmieszczenia.
OdpowiedZ
OdlegloSd pomigdzy stojakami nie wptywa na realizacjg Przedmiotu Zam6wienia. Wymiar
wiaty rowerowej zostal okreslony w OPZ.

Pytanie 8
Czy steluZ stalowy, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, ma by6 wykonany wedlug Normy
Zharmonizowanej EN-1090 i opatrzony Deklaracjq WlaSciwo6ci Uzytkolvych wraz z
oznaczeniemCE?
OdpowiedZ
Stelu stalowy powinien byc wykonany zgodnie ze wszystkimi normami. Stelaz powinien

byd wykonany oraz zamontowany zgodnie ze sztukEbudowlan4 oraz odporny na niekorzystne
warunki atmosferyczne;

Pytanie 9
Czy maja Paristwo jakie5 konkretne oczekiwania odnoSnie kolorystyki i zabezpieczenia
drewna stanowi4cego wypelnienie Scian bocznych czy te? zdaj4 sig Paristwo na sugestie i
doSwiadczenie dostawcy?
OdpowiedZ
Kolor Scianki bocznej nale?y uzgodnic zZamawiaj4cymprzed przyst4pieniem do produkcji.
Sciany boczne wiaty musz4 by(, zabezpieczone 

-* -rpo.6b, 
kt6ry zapewni odpornoS6 na

niekorzystne warunki atmosferyczne.

\tanie l0
Co rozumiej4 Paristwo przez plaskie elementy konstrukcyjne wiaty?
Konstrukcja wiaty wymaga element6w l4cznikowych, zgodnych ze sztuka budowlan4,
ewentualne elementy wystajqce poza ksztaltowniki konstrukcyjne, sQ za\Nsze oslaniane
elementem zapewniaj4cym bezpieczne u2ytkowanie wiaty. Dla bezpiecznego uZytkowania
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posadowienie, nie zal ewentualny bezpieczny wystaj 4cy lqcz ik.
Czy akceptujE Panstwo takie rozwi1zanie?
Odpowiedi
Zamawiaj 1cy akceptuj e takie r ozwi4zanie.

\tanie 11

Czy dopuszczaj1 Paristwo zastosowanie innego niZ blaszka metalowa noSnika informacji o
finansowaniu inwestycji z budzetu obywatelskiego - jak np. naklejka,tabliczkaztworzywa,
etc? Czy mozna ustali6 stale miejsce montaZy w/w elementu
Rozwiercanie konstrukcj i ocynkowanej grozi utratE j ej antykorozyj nosci.
OdpowiedZ
Informacjg o finansowaniu inwestycji z budzetu obywatelskiego naleZy wykona6 zblaszki
metalowej . zamawiaj }cy nie dopuszcza zasto sowania inne go materi alu ;

Miejsce montaZ tabliczki informacyjnej mo2e by6 zmienne, ze wzglgdu na lokalizacjg, w
kt6rej bgdzie montowana wiata rowerowa;

Pytanie 12
Ile jest przypadk6w gdzie konieczny bgdzie demontaz stojaka w celu prawidlowego
zamontowania wiaty? Ile takich gdzie konieczne bgdzie jego przestawienie?
Odpowiedf
W chwili obecnej ZamawiajEcy nie jest w stanie okresli6 liczby stojak6w, kt6ra bgdzie
konieczna do zdemontowania w celu prawidlowego umiejscowienia wiaty b) W chwili
obecnej Zamawiaj1cy nie jest w stanie okreslii liczby stojak6w, kt6re bgd4 konieczne do
przestawienia w celu prawidlowego umiejscowienia wiaty rowerowej;

Pytanie 13
a) Na czym ma polega( ,,zagospodarowanie podlola w taki spos6b aby umo2liwi6

prawidlowe zamontowanie wiaty"?
b) Ile jest takich przypadk6w?
c) W ilu miejscach jest kostka brukowa, w ilu inna utwardzona nawierzchnia - jaka, w ilu
trawnik i inne?
Brak takich informacji powoduje koniecznoS(, zakladania maksymalnych koszt6w na monta2
kazdej konstrukcji, co znacznie wplynie na wysokoS6 zaproponowanej ceny, niepotrzebnie
zawyZaj4c wysokoS6 Srodk6w z Budzetu Obyrvatelskiego wydatkowanych na realizacjg
inwestycji, co moZe skutkowa6 ograniczeniem iloSci realizowanych wiat w stosunku do
potrzeb zglaszany ch przez Obywatel i.
Odpowiedf
a) Poprzez ,,zagospodarowanie podloZe w taki spos6b, aby umo2liwi6 prawidlowe
zamontowanie wiaty" rozumie sig ewentualne utwardzenia podloZe poprzez wykonanie
kawalka wyplytowania z kostki kamiennej lub pty betonowychw zaleanoSci od istniejEcego
podloZa;
b) W chwilg obecnej Zamawiajqcy nie jest w stanie okreSlii, ile jest takich przypadk6w;
c) W chwili obecnej Zamawiajqcy nie jest w stanie okresli6 ile jest takich przypadk6w;

Pytanie 14
a) Jakie podloZa istniej4 w poszczeg6lnych lokalizacjach?
b) Czy przedmiotem oferty ma by6 takze ewentualne utwardzenie nieutwardzonychpodloZy?
c) Je6li tak - ilu, jakiej wielkoSci, w jakim standardzie?
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OdpowiedZ
a) W zgloszonych lokalizacjach s4 nastgpuj4ce podloza: asfalt, asalto-beton, kostka, plyty
betonowe, eko-kratka, trylinka, nawierzchnia Zwirowa, trawnik;
b) Zamawiaj4cy dopuszcza utwardzenia istniej4cej nawierzchni w wyszczeg6lnionych
przypadkach, w sytuacji, gdy istniej4ca nawierzchnia nie bgdzie umoZliwiala prawidlowe
zamontowanie wiaty rowerowej ;

c) W chwili obecnej Zamawiajqcy nie jest w stanie okresli6 liczby i wielkoSci powierzchni do
utwardzenia;

Pytanie 15
a) Czy podloZa, na kt6rych maja byd posadowione wiat s4 plaskie?
b) JeSli nie - jakie s4 spadki?
c) W jakim zakresie Wykonawcamaprzewidziec poziomowanie wiaty?
Standardowo produkowane wiaty przewiduj4 poziomowanie do l0 cm na stopie
OdpowiedZ
a) W chwili obecnej Zamawiajqcy nie jest w stanie okreslii, pochylenia poprzecznego i
podluZnego nawierzchni. Jednak2e moZliwe s4 przypadki regulacji wysokoSciowej wiaty
rowerowej;
b) W chwili obecnej Zamawiaj4cy nie jest w stanie okreSli6 spadk6w poprzecznych i
podlu2nych;
c) Wykonawca ma ustawid zgodnie ze silukqbudowlan4. Wiata ma zostad ustawiona stabilnie
orazw spos6b umo2liwiaj4cy jej bezpieczne uZytkowanie;

Pytanie 16
Zgodnie ze sztuk4 budowlan4 dla prawidlowego posadowienia konstrukcji wiaty rowerowej
niezbgdne jest wykonanie fundament6w. Z racji gabaryt6w konstrukcji konieczne bgdzie
wykonanie fundament6w wylewanych na miejscu.
a) Czy wszystkie lokalizacje wiat maj4 moZliwy dojazddla cig2kich samochod6w (gruszka z

betonem)?
b) Czy zostaly sprawdzone pod katem ewentualnych kolizji z infrastruktur4 podziemn4 ?
c) Czy nie istniejq kolizje z drzewami, budynkami, murkami, ogrodzeniami itp.? IloS6

miejsca koniecznego na wykonanie fundamentu, wskazanego przez projektanta
konstrukcji, na pewno przek,raczala bgdzie wielko66 wiaty.

d) Czy miejsca montaZu wiaty dostgpne sq z czterech stron, czy tez istniej4 jakies
ograniczeniaw poszczeg6lnych lokalizacjach - ilu i jakie?

Odpowiedf
a) W chwili obecnej Zamawiaj4cy nie jest w stanie okreSli6, czy mo2liwy bgdzie dojazd
cigZkich samochod6w do miejsc, w kt6rych ma zosta6 zamontowana wiata rowerowa;
b) Miejsca, w kt6rych maj4 zosta6 ustawione wiaty rowerowe nie zostala zinwentaryzowana
istniej 4ca infrastruktura podziemna;
c) Lokalizacje ustawienia wiat rowerowych bgd4 odsunigte o l-3 metr6w od istniej4cych
drzew, budynk6w, murk6w czy ogrodzeri w celu uniknigcia kolizji z ustawieniem wiaty
rowerowej;
d) W chwili obecnej Zarnawiaj1cy nie jest w stanie okreSli6 ile miejsc bgdzie dostgpnych z 4
stron a ile z mniejszej liczby stron. Zamawiaj1cy dopuszczalokalizacje, kt6re nie bgd4
mialy dostgpu ze wszystkich stron w celu zamontowania wiaty rowerowej;
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hrtanie 17
Przetarg jest podzielony na 3 czgSci -kalda czgit, na 3 transze - podane terminy produkcyjne
dotyczq pojedynczych transzy. Czy to ozuacza, 2e w przypadku wybrania jednego
wykonawcy do realizacji wszystkich czgsci zam6wienia, wszystkie 3 czgsci maja byi
wykonywane w tym samym czasie, czyli do 12106 - 30 sztuk, etc?
Odpowiedf
TAK. W przypadku jednego wykonawcy dla wszystkich czgSci wszystkie czgsci maj4 by6
wykonane w terminach wskazanych w paragrafie 3 ust. 1 umowy.

Pytanie 18
Zgodnie ze sztukqbudowlan4 montaz takich konstrukcji przebiega w spos6b nastgpuj4cy:

- wykopy fundamentowe
- lanie fundament6w
- stabilizacja betonu - fundament pozostaje odkryty
- monta7wiaty
- zal<rycie fundamentu z odtworzeniem podlo2a

Dla zapewnienia optymalnego wydatkowania Srodk6w budZetowych, organizacja prac
powinna umo2liwia6 wykonanie montaZu l0 wiat z danej transzy razcm (z zaloaeniem
podzialu transz z ttwzglgdnieniem pobliskich lokalizacji). Przeprowadzenie wszystkich
etap6w montaZu dla 10 sztuk wymaga min. 2l dni - czy akceptuj4 Par[stwu ukladanie
harmonogramu wg. powylszy ch wyycznych?
OdpowiedZ
Zamawiajqcy w spos6b precyzyjny wskazal w umowie terminy realizacji poszczeg6lnych
zlecefi. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 7 wykonawca zobowiqzuje sig do montaZu
wyprodukowanych wiat rowerowych w terminie nie dluZszym niz 14 dni od dnia otrzymania
zlecenia.

Pytanie 19
Czy Zamawiaj1cy dopuszcza podzia\ wiat do montazu wewn4trz transz i czgsci z
uwzglgdnieniem ich lokalizacj i dla zoptymalizowania koszt6w?
W przeciwnym wypadku konieczne bgdzie kalkulowanie oddzielnych fundamentowari i
montazy dla kazdej lokalizacji, co bardzo znacz1co zawy|y koszty montazu i wydluzy
prowadzenie prac.
OdpowiedZ
TAK. Zamawiaj Ecy dopu szcza taki e r ozw iqzanie ;

Pytanie 20
Ad. 7.2.3.1. Czy w ramach potwierdzenia zdolnoSci technicznej Wykonawca moae powola6
sig na doSwiadczenie w budowie nie tylko wiat przystankowych czy rowerowych, ale takze
palarni lub wiat na w6zki sklepowe o konstrukcji stalowej?
OdpowiedZ
TAK. Zamawiajqcy dopuszcza takie potwierdzenie zdolnoSci technicznej Wykonawcy;

Pytanie 21
Czy jeSli Wykonawca nie powoluje sig na zasoby podwykonawcy, konieczne jest
wskazywanie firmy podwykonawcy, kt6remu Zamawiaj4cy zarrierza powierzy6 wykonanie
czg(ci zadaria?
OdpowiedZ
Nie ma takiej koniecznoSci
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Pytanie22
Ad. 9.1 .l . W jakim stopniu ten warunek odnosi sig do przedmiotowego postepowania?
OdpowiedZ
Zamawiajqcy stwierdza oczywist4 omylkg pisarsk4 i dokonuje zmiany SIWZ poprzez

wykreSlenie tego punktu jako niezwi4zanego ze specyfik4 zam6wienia

Pytanie 23
Ad. 16.3.3. Czy wskazany okres skr6cenia czasu montazu wiat dotyczy samego montazu
konstrukcji na uprzednio, zgodnie ze sztuk4 budowlan4, przygotowanych fundamentach?
Odpowiedi
Skr6cenie czasu monta2u wiaty rowerowej dotyczy zar6wno samego montazu wiaty, jak i

przygotowania do niego niezbgdnych fundament6w zgodnie ze sztuk4budowlanq;

Pytanie24
Ad. $ 3.6. Czy Zamawiaj1cy dopuszczauzgodnienie z Wykonawcq harmonogramu montaZu
grup/transz wiat pozwalaj4cego na optymalizacjg koszt6w, zamiast wysylania odrEbnych
dyspozycji montazu dla kazdej zwiat?
OdpowiedZ
Zamawiajqcy dopuszcza takie rozwiqzanie, jednakze montaz wiaty rowerowej w
poszczeg6lnych lokalizacjach musi zosta6 szczeg6lowo rozpisany (dokladna data montazu)
w harmonogramie prac;

Pytanie 25
Ad. $ 3.8. Ewentualne nieprawidlowoSci element6w wiaty stwierdzoneprzezZamawiaj4cego
na etapie poprodukcyjnym mogE wymusid koniecznoS6 ponownego ich wyprodukowania co
trwa min. 14 dni (cykl produkcyjny) - czy moZna wydlu2yt czas wskazany na usunigcie
nieprawidlowoSci do tego czasu?
Odpowiedf
Zamawiaj4cy nie wy r aZa zgody

\tanie 26
Ad. $ 3.9 - Maj4c na uwadze powy2sze konieczne jest wydlu2enie okresu na usuniecie usterek
w zamontowanych juZ wiatach do 21 dni - czy Zamawiaj1cy wyruha na to zgodg?
OdpowiedZ
Zamawiaj4cy nie wyr aia zgody

Pytanie2T
Ad. $ 4 - Czy Zamawiaj1cy przewiduje mo2liwoSi skorzystania z prawa opcji w czasie
realizacji zam6wienia pierwotnego (transze 12106; 24107 i 28108) - czy te2 dopiero po ich
zakohczeniu a przed uplywem terminu realizacji umowy (23.12.2020)?
OdpowiedZ
Zgodnie z paragrafem 4 ust. 4 umowy ,,Zamawiaj4cy mo2e skorzystad z prawa opcji w
dowolnym momencie od podpisania umowy, jednak z zachowaniern terminu
umo2liwiajEcego Wykonawcy zrealizowanie prawa opcji przed zakohczeniem terminu
realizacji umowy, zgodnie z ust.3 pkt l-2."
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Pytanie 28
Ad. $ 8 -Czy termin od kt6rego liczy sig ewentualne kary umowneliczy sig od dnia realizacji
wskazanego w umowie (23.12.2020) czy tel od termin6w montaZu wskazanych w
poszczegflnychdyspozycjachZarnawiaj1cego?
Odpowiedi
W paragrafie 8 jest jasno wskazane od jakich termin6w zaczyna sig naliczai kary umowne.
W zale2noSci od tego czego dotyczy kara s4 r62ne terminy i zasady ich naliczania. Zadajqcy
pytanie nie sprecyzowal jakiej kary dotyczy pytanie zatem udzielenie konkretnej odpowiedzi
na to pytanie jest niemoZliwe.

Pytanie 29
Ad. 5 12.1.2. Jakie przeslanki musz4 nast4pi6 by moglo byi mo2liwe ograniczenie
dostgpno5ci Srodk6w budzetowych przeznaczonych na realizacje zam6wienia? W jakim
stopniu mog? one wplyn46 na sugerowane zmiany:
- terminu realizacji zam6wienia
- sposobu rozliczen umowy
- wysokoSci wynagrodzenia
- zakresu przedmiofu umowy
- sposobu realizacji przedmiotu umowy?
Wyliczanie jednostkowej ceny przy braku informacji dot. tych wszystkich parametr6w, musi
sig opierad na zawyhonych szacunkach.
OdpowiedZ
W przypadku ziszczenia sig przeslanki wskazanej w paragrafie 12 ust. I pkt 2 umowy
Zamawiaj1cy przygotuje aneks, w kt6rym strony dokonajq stosownych zmian w treSci
umowy. Zgodnie z treSci4 umowy zmiany te mog4 dotyczyc zmiany terminu realizacji
zam6wienia, zmiany sposobu rozliczefi umowy, zmiarty wysokoSci wynagrodzenia, zmiany
zakresu przedmiotu umowy, zmiany sposobu realizacjiprzedmiotu umowy. Na chwilg obecn4
Zamawiajqcy nie powzi4l wiedzy odnoSnie ograniczenia dostgpnoSci Srodk6w budzetowych
na realizacjg przedmiotowego zam6wienia.

hrtanie 30
W jaki spos6b podany w tytule Zamowienia pkt 3 ,,...Dostawa i montaZ (wymiana) opraw
oSwietleniolvych ul. Al. Waszyngtona w warszawie - rondo Waszyngtona - Poniatowskiego

- czES(, 3..." - odnosi sig do przedmiotowego postgpowania?
OdpowiedZ
Zamawiajqcy stwierdza oczywist4 omylkg pisarsk4 i dokonuje zmiany SIWZ poprzez
wykreSlenie tego punktu jako niezwiEzanego ze specyfik4 zam6wienia.

Pytanie 31
Pytanie 8--dotycz4ce iloSci miejsc z istniej4cymi stojakami , kt6re trzeba przenieSi w inn4
lokalizacjg ?

OdpowiedZ
W chwili obecnej Zarrawiaj4cy nie jest w stanie okresli6 liczby stojak6w, kt6re bgd4
konieczne do przestawienia;

Pytanie 32
W zwi4zku zwlw postgpowaniem proszg o odpowied?naponizsze pytanie:
- zgodnie z zarieszczonym przetargiem, przedmiot postgpowania podzielony jest na 3

odrgbne czgici po 30 szt. wiat rowerowych.
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Zgodnie jednak z OPZ oraz wzorem umowy, terminy produkcji uwzglgdniaj4 tylko
wykonanie 30 wiat w 3 transzach po l0 szt. wiat.
Jaki jest termin realizacji pozostalych2 czg\citz.60 szt wiat rowerowych ?

- rozumiem 2e podane deklarowane terminy montazu 8, l0 lub 14 dni dotycz4 monta2u 1

transzy tz. l0 szt. wiat rowerowych ?

Odpowiedf
Postgpowanie podzielone jest na 3 czgSci. W przypadku rozstrzygnigcia postepowania dla
kazdej czgSci zostan4 podpisane 3 odrgbne umowy. W ramach kuzdej umowy Wykonawca
bgdzie zobowiqzany do produkcji wiat rowerowych w terminach wskazanych w umowie;

Pytanie 33
W opisie przedmiotu zam6wienia widnieje zapis: Wykonawca w szczeg6lnych przlpadkach
bgdzie zobowiqzarry do zagospodarowania podloZa w taki spos6b aby umozliwi6 prawidlowe
zamontowanie wiat.
Prosimy o sprecyzowanie informacji, jakie jest podlo2e w lokalizacjach monta2u wiat (czy
jest to kostka czy teren utwardzony) oraz czy po stronie Wykonawcy lely dodatkowe
ukladanie kostki. R6wnoczesnie prosimy o udostgpnienie listy z lokalizacjami, na kt6rych
maj4 by6 postawione wiaty.
OdpowiedZ
W lokalizacjach wystgpuj4 m.in. podlola takie jak asfalt, asfalto-beton, kostka, plyty
betonowe, eko-kratka, trylinka, nawierzchnia Zwirowa, trawnik. W chwili obecnej
Zanawiaj4cy nie jest w stanie okreSlid, kt6re lokalizailg zostan4 wybrane do montaZu wiat
rowerowych (trwa dalsza weryfikacja wyboru szk6l, w kt6rych zostan4 zamontowane wiaty
rowerowe).

\tanie 34
W opisie przedmiotu zam6wienia widnieje zapis: Wykonawcaw szczeg6lnych przypadkach
bgdzie zobowi1zany do usunigcia lub przestawienia istniej4cego stojaka w celu prawidlowego
zamontowania wiaty rowerowej na l0 stojak6w.
Prosimy o wykaz lokalizacji, gdzie trzeba usun46 lub przestawi6 stojaki. JeZeli stojaki majE
byd usunigte, informacjg gdzie je nale?y przenieS6 orM czy ich przeniesienie wipe sig z
montazem w innym miejscu. Prosimy r6wnie2 o udostgpnienie zdjg6 tych stojak6w.
OdpowiedZ
W chwili obecnej Zamawiaj4cy nie jest w stanie okreSli6 liczby oraz lokalizacji miejsc, w
kt6rych bgdzie konieczny demontaZ lub zmiana lokalizacji stojaka rowerowego. Ewentualne
zdemontowane stojaki rowerowe nale?y pozostawi6 w siedzibie plac6wki, do kt6rej naleaq
stojaki. W chwili obecnej Zamawiaj1cy nie jest w stanie przekazat dokumentacji
fotograficznej z poszczeg6lnymi lokalizacji, ze wzglgd:u na trwaj4c4 weryfikacjg;

Pytanie 35
W ogloszeniu o zam6wieniu widnieje zapis: termin zakohczenia rob6t 31J2.2020 r. natomiast
w SIWZ jest zapis 23.12.2020 r.
Prosimy o sprecyzowanie daty zakori czenia zam6wienia
Odpowiedf
Termin reahzacji w ogloszeniu o zam6wieniu powinien by6 analogiczny jak * SIWZ i
projekcie umowy czyli 23.12.2020 r. Zatnawial4cy dokonuje zmiany treSci ogloszenia o
zam6wieniu.
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Pytanie 36
W ogloszeniu o zam6wieniu widnieje zapis zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy -
5% natomiast w SIWZ - l0%. Prosimy o sprecyzowanie zapisu.
OdpowiedZ
Zamawiaj4cy dokonuje zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu na zgodny zSIWZ i wzorem
umowy.

Pytanie 37
Warunkiem udzialu w zam6wieniu jest spelnienie warunku: ubezpieczenie od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnofici zwiqzanej z przedmiotem
niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 co najmniej 200 000,00. Czy w przypadku gdy
Wykonawcabgdzie startowa6 we wszystkich czgsciach zam6wienia przedstawia tylko jedno
tbezpieczenie na kwotg 200 000,00.
OdpowiedZ
Zgodnie z zapisen w pkt 7.2.2.1w SIWZ
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwiqzanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjnq co
najmniej:

Cz9S6 1: 200 000,00 zl (slownie: dwieScie tysigcy zlotych).
Czg56 2z 200 000,00 zl (slownie: dwie6cie tysigcy zlotych).
Czg56.3: 200 000,00 zl (slownie: dwiescie tysigcy zlotych).

ZamawiajEcy zmienia zapis w Rozdziale I pkt l9.l Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia:

Przed zmian4,,Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem
terminu skladania ofert, wnieS6 wadium na caly okres zwiqzaria ofert4, w wysokoSci: 100
000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych).,(...)"

Po zmianie ,,wykonawca przystgpujQcy do przetargu jest obowiryany,przeduplywem
terminu skladania ofert, wniesi wadium na caly okres zwi4zaniaofert4, w wysoko5ci:
CzqS6 I -25 600,00 zl
CzgS6 2 - 25 600,00 zl
Czg56 3 -25 600,00 zl,(...)"

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
ZamawiajEcy dokona zmiarry treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodni e z art.38 ust. 4a pkt 2)
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajqcy niezwlocznie po
przekazaniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej,
zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej.
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