
.:

I

DPS.A.5.20I9 ., - Kock, dn. 15.02.2019 r.

Wykonawcy biorqcy udzial

W postgpowaniu przetargowym

Dotyczy przetargu zaprtr.iektuj - wybuduj pn. " Budowa trzech odrebnych kotlorvni gazorvych z

przylqczanti gazowynri rv l)ornu Pornocl.'Spoleczne.i rv obiektach ZespolLr Palacowo - Parkowego rv Kocku".

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialaj4c na podstawie ustawy - Prawo Zam6wieh publicznych ( Dz. U. 22018 poz 1986, 1603 i2215)
zawiadamia sig, 2e w dniu 12.02.201 9 r. wptyn4t wniosek o wyjaSnienie specyfikacji istotnych warunkdw

zam6wienia. W zwi4zku zpowyzszym udziela sig wyjaSniefi w postgpowaniu przetargowym pfzetargu

zapro.iektu.i - rvybr"rdu.l pn. " Budorva trzech odrqbnych kotlowni gazowych zprzy"lEczani gazorvvmi rv Dtlrru
Pomocy Spolecznej rv obieklach Zespolu Palacorvo - Parkolvego w Kocku.

Zamawiaiacv. ma poniZsze rrvtania:

l.Doprowadzenie gazu Sredniego ciSnienia do szafek z reduktorem dla dw6ch budynk6w nale?y do dostawcy
Gazu. Wykonanie projektu oraz uzyskanie warunk6w przylqcza gazowego jest realne w odniesieniu do terminu
wykonania. Natomiast, ju2 na samo wykonanie Dostawca gazu ma termin do 24 miesigcy. Nie jesteSmy wobec
tego pewni czy Dostawca wyrobi sig w okreSlonym przez Pafistwa terminie. Dlatego automatycznie
na wykonawcy spoczywa ogromne ryzyko op6mienia. Czy Zamawiajqcy naliczy kary umowne spowodowane
op6znieniem przez Dostawce gazu?

Proponuj emy dwie opcj e r ozw iEzania te go prob lemu :

l. Mo2liwoSd wykonania ze strony Wykonawcy, po uzyskaniu warunk6w doprowadzenie gazu. Aczkolwiek
opcja ta, po podliczeniu koszt6w przyczyni sig doSc znacznie do ceny koricowej oferty.

2. Po uzyskaniu warunk6w przezZamawiaj4cego orazpo wykonaniu przylqcza gazowego przez Dostawae gazu
do budynk6w - ponowne ogloszenie przetargu.

Udziela odoowiedzi:

Adl . Zamawiajqcy naliczy kary umowne spowodowane op62nieniem przez Dostawca gazu. Ryzyko pozostaje

po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy sq zobowi4zani uwzglgdni6 powyZsze zmiany, kt6re stanowi4 integralnq czgSd SIWZ,
podczas sporzqdzania ofert. Tre56 pozostalych zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
pozostaje bezzmian.

DYREKTOR
Domu Pomocy.Soolecznei w Kocku

I:WFttr IV qrte { l* u Eaw s k a- D AdOS.V


