PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
ZP.271.7.2022

Pabianice, dnia 18.08.2022 r.
- Wykonawcy biorący udział w postepowaniu –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
możliwości przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 108339E
- ul. Garażowa w Pabianicach – II postępowanie”
Zamawiający, Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic działając na podstawie
art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej zapytania Wykonawcy do
treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz działając na
podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w sposób opisany poniżej
Pytanie 1:
Załącznik Nr la dokumentacja techniczna zawiera Zgłoszenie budowy (PB-2). Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowanej drogi zawierający oznaczony ciąg pieszo-jezdny, chodnik z kostki brukowej, przekroje, projektowane oznakowanie pionowe i inne elementy niezbędne do prawidłowej i kompletnej wyceny
oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym. Roboty będą realizowane na Zgłoszenie budowy lub
wykonywania innych robót budowlanych (załącznik nr 1, pkt.4)
Pytanie 2:
Przedmiar robót z załącznika Nr lc nie pokrywa się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr I. nie zawiera wykonania podbudowy pod chodnik z kostki brukowej, regulacja pionowa studnie
telefoniczne w opisie 4 szt. w przedmiarze 1 szt., oznakowanie pionowe w opisie 1 kpi. w przedmiarze 8 szt.+
13 szt. na 12 słupkach, w zestawieniu materiałów załączonym do przedmiaru tablice znaków drogowych 64
szt.+9I szt.+13 szt.+65 szt
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w przedmiarze jest błąd. Do kalkulacji należy przyjąć - regulacja pionowa studni
telefonicznych - szt.4.
W zestawieniu materiałów omyłkowo zapisano ilości w pozycji 5,6,7,8. Do kalkulacji należy przyjąć ilości
i pozycje zapisane w przedmiarze robót. Nie przewidziano podbudowy pod chodnik z kostki brukowej.
Pytanie 3:
Brak w przedmiarze kosztów utylizacji wywożonego gruzu z rozbiórki i ziemi z korytowania. Czy materiały i
ziemia wywożone będą na wskazane przez Zamawiającego miejsce bez kosztów utylizacji?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w tym zakresie przedmiar został wykonany prawidłowo. Do Wykonawcy należy
pokrycie kosztów utylizacji wywożonych materiałów ( z zastrzeżeniem załącznik nr 1, pkt. 13)
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Pytanie 4:
Ulica Garażowa jest dojazdem do garaży . W Uwagach w załączniku Nr 1 w pkt 4 wykonawca ma zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich). Czy Zamawiający ma uzgodnione z użytkownikami garaży wyłączenie dojazdu do garażu na czas realizacji umowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Uzgodnienie braku dojazdu z użytkownikami garaży leży po stronie Wykonawcy na podstawie wykonanego
i uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu (załącznik nr. 1, pkt.11)

Jednocześnie Zamawiający, w związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 286 ust.
1 i 3 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ także w zakresie terminu składania, otwarcia ofert i terminu
związania ofertą w następujący sposób:
1. w rozdziale 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Składanie i otwarcie ofert,
w punktach 14.3. i 14.4.:
Było:
14.3. Termin składania ofert: 19.08.2022 roku do godz. 9.00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 19.08.2022 roku o godz. 12.00.
Zostanie zmienione na:
14.3. Termin składania ofert: 24.08.2022 roku do godz. 9.00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 24.08.2022 roku o godz. 12.00.
2. w rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Termin związania ofertą, w punkcie
15.1.:
Było:
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.09.2022 roku.
Zostanie zmienione na:
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.09.2022 roku.

Prezydent Miasta Pabianic
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