Chorzów, dnia 16.10.2020 r.
GI/SC/7042/181_01/000/20
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie nawierzchni
rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę Zad.1 Chorzów Centrum,
Chorzów Batory; Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II” - wyjaśnienia treści
SIWZ i zmiana treści SIWZ
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniem otrzymanym
w dniu 15.10.2020 r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi.
Pytanie 1:
W SIWZ i we wzorze Umowy (zał. 12) termin wykonania zamówienia podany jest z terminem
końcowym 30.06.2023r. natomiast w Formularzach cenowych (zał. 2a i 2b) termin wykonania
zamówienia przewidziany jest do dnia 31.12.2023r. Prosimy o informację, który termin jest wiążący
dla tego zamówienia.
Odpowiedź:
Terminem końcowym, wiążącym dla przedmiotowego postępowania jest 30.06.2023 r. Na stronie
internetowej Zamawiającego w dniu dzisiejszym – w miejscu dotychczasowych - zamieszczono
poprawione w powyższym zakresie Formularze cenowe.
Pytanie 2:
Z uwagi na dużą ilość pozycji z różnymi zakresami robót, które oparte są na szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia i założeniach do kalkulacji, zwracamy się z prośbą o załączenie, na stronie
internetowej Zamawiającego, przedmiaru robót (w wersji ATH. lub PDF.)
Jeśli Zamawiający nie posiada przedmiaru robót pomocnego Wykonawcom do skalkulowania pozycji
do wyceny, w związku z ograniczeniami w zasobach ludzkich spowodowanymi przez COVID-19 (część
pracowników biurowych na kwarantannie) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania
ofert o co najmniej 7 dni.
Odpowiedź 2:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert.
W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ:
1) Pkt 13.9. 5) otrzymuje brzmienie

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę
należy opisać następująco:
 Nazwa i adres Zamawiającego
 Nazwa zamówienia wraz ze wskazaniem części na która Wykonawca składa
ofertę .
 Nie otwierać przed dniem: 30.10.2020 r. godz. 09:30.
 Nazwa i adres Wykonawcy
2) Pkt.14.1) i 14.2) otrzymują brzmienie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14.1. Ofertę, niezależnie od formy, w jakiej będzie składana, należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz.: 09:00;
14.1.1. W przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej- w sposób opisany
w pkt 13.7. i 13.8. SIWZ,
14.1.2. W przypadku oferty w formie pisemnej: ofertę należy przesłać na adres
pocztowy Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – Chorzów,
ul. Bałtycka 8A, w sekretariacie.
14.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.10.2020 r. o godz.: 09:30, poprzez
bezpośrednią
transmisje
online
z
otwarcia
ofert
na
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
- w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zamawiający informuje, że nie ma
możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie
z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy PZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu
dzisiejszym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zmiana SIWZ dokonana w dniu 16.10.2020 r. jest wiążąca dla Wykonawców
p.o. Dyrektor MZUiM
mgr inż. Wojciech Osadnik

