PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 21.04.2020 r.
ZPK.271.4.2020

Uczestnicy postępowania
przetargowego
dotyczy postępowania przetargowego pt: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Parku
Wolności w Pabianicach”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (t. j.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przekazuje poniżej zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisanym poniżej:

Pytanie 1:
Czy jest możliwość otrzymania przedmiaru robót ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót.

Pytanie 2:
Czy jest możliwość otrzymania edytowalnej wersji załączników, które należy wypełnić ?
Odpowiedź:
Zamawiający zamieści na stronie internetowej załączniki w wersji edytowalnej.

Pytanie 3:
Mając na uwadze wprowadzony stan epidemii prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje jawne
otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego? Czy Zamawiający dopuszcza transmisję online z sesji otwarcia
ofert?
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Odpowiedź:
W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu Urzędu związanymi z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym, Zamawiający przewiduje, że w sytuacji gdy Urząd będzie niedostępny dla osób postronnych w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert (informacja o dostępności Urzędu Miasta jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej), czynność ta odbędzie się bez możliwości fizycznej
obecności przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający zapewni wówczas transmisję online z czynności
otwarcia ofert dostępną pod linkiem https://bip.um.pabianice.pl/contents/1085/
Jednocześnie Zamawiający wskazuje jako preferowane składanie przez Wykonawców ofert za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. W sytuacji gdyby Wykonawca chciał złożyć ofertę osobiście w
siedzibie Zamawiającego, a Urząd w tym dniu będzie niedostępny dla osób postronnych (informacja o
dostępności Urzędu Miasta jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej), należy telefonicznie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie, wtedy pracownik Urzędu otworzy drzwi Urzędu i odbierze ofertę od Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ w
następujący sposób:
1. W rozdziale 7 pt.: „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, w ust. 7.16:
dotychczasowy zapis:
„7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesantów
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
„Oferta w postępowaniu na: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Parku Wolności w
Pabianicach”
Nie otwierać przed dniem 23.04.2020 r. do godz. 12:15”
otrzymuje nowe brzmienie:
„7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesantów ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
„Oferta w postępowaniu na: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Parku Wolności w
Pabianicach”
Nie otwierać przed dniem 25.06. 2020 r. do godz. 12:15”
2. W rozdziale 8 pt.: „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT”, w ust. 8.1, w ust. 8.4 oraz w
ust. 8.7”
dotychczasowy zapis:
„8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia
23.04.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, Biuro Obsługi Interesanta.”
„8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04. 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, pokój nr 4.”
„8.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego
wniosek.”
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otrzymuje nowe brzmienie:
„8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia
25.06.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, Biuro Obsługi Interesantów.”
„8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06. 2020 r. o godz. 12:15.
„8.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. W związku z
utrudnieniami w funkcjonowaniu Urzędu związanymi z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym,
Zamawiający przewiduje, że w sytuacji gdy Urząd będzie niedostępny dla osób postronnych w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert (informacja o dostępności Urzędu Miasta jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej), czynność ta odbędzie się bez możliwości fizycznej obecności przedstawicieli
Wykonawców. Zamawiający zapewni wówczas transmisję online z czynności otwarcia ofert dostępną pod
linkiem https://bip.um.pabianice.pl/contents/1085/”
3. w rozdziale 6 pt.: „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM” w ust. 6.5:
Dotychczasowy zapis:
„6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).”
Otrzymuje nowe brzmienie:
„6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem wadium w formie tradycyjnej ze względu na
ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem
epidemii,
zamawiający
dopuszcza
wniesienie wadium w
postaci
elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta. W
przypadku wniesienia wadium w ww. formie nie może ono zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w
momencie zwrotu oryginału dokumentu”. Wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego: poczta@um.pabianice.pl”.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz
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