
Les-nowolslde

Komunalne rp. r o.o.

05-506 LESZNOWOLA ul. Poprzeczna 50

tel.: (22) 7 57 -94-32, (22) 7 57 -72-72 fax: wew. I 7

e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl

www. lpk-lesznowola.pl

Lesznowola, d nia 05.03.2020r

DrR.430.0s/12.2020

Wykonowcy, kt6rzy

pobrali SIWZ w postqpowoniu

o udzielenie zam6wienio publicznego

Dotvczv: przetargu nieograniczonego na przebudowe i rozbudowe oczvszczalni Sciek6w przv

ul. Arakowei 4 w mieiscowoici Zamienie . nr referencvinv D!R.430.05.2020.

W zwiqzku z licznymi pytania dotyczqcymi przesuniqcia terminu skladania ofert Zamawiajqcy

wyraia zgodq i zmienia termin skladania ofert na dziefi27.O3.2O2O godz.10:00.

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu

06.03.2020 wptynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtonie nr 7.

,,Zwracamy siq z uprzejmq pro6bq o przesuniecie terminu skladania ofert na dziefi 09.04.2O2O r.

Przewidziana do wykonania wykonania inwestycja jest zdaniem zadaniem zlo2onym, wymagajqcym

przeprowadzenia szeregu czynno5ci i zabieg6w dotyczEcych zar6wno kwestii technicznych jak i

formalnych, logistycznych oraz finasowych. Wszystkie te czynnoSci znajdowa6 bqdq odzwierciedlenie

w naszej ofercie dlatego uwa2amy, ie przygotowanie oferty dla tak du2ego zadania wymaga wiqcej

czasu. W zwiqzku z powy2szym uprzejmie prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie siq do

naszej pro6by"

Odpowiedi:

Zamawiajqcy dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wief publicznych zmienia tre5d

SIWZ w nastqpujqcy spos6b:

1. Rozdzial XVI Termin skladania ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,Ofertq nale2y zlo2yC nie p62niej niz do dnia: 27.03.2020 r., godz. 10:00, za poSrednictwem

formulaza do zlo2enia ofefi dostqpnego na e-PUAP. Za datq zloZ,enia ofefi pzyjmuje siq datq

przekazania na e-P UAP. "

2. Rozdzial XIX Otwarcie ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,Otwarcie ofert nastqpi w dniu: 27.03.2020 r. o godzinie 14:00."

Pvtanie nr 2.

,,W zwiqzku z trudno6ciami uzyskania zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w okresie

gwarancji, kt6rej dtugo6i wynosi 10 lat, prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy 2qda

zabezpieczenia na okres gwarancji tj. na 10 lat. Wprawdzie Prawo zam6wief publicznych, w takich

przypadkach dopuszcza wniesienie zabezpieczenie na okres 5 lat, ale w razie nieprzedlu2enia

zabezpieczenia uprawnia Zamawiajqcego do zaspokojenia siq z posiadanej gwarancji

ubezpieczeniowej. W praktyce towarzystwa ubezpieczeniowe nie wystawiajq takich gwarancji.

Czy wobec powy2szego Zamawiajqcy wyra2a zgodq na skr6cenie okresu wa2no$ci zabezpieczenia w

spos6b umoiliwiajqcy uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej (np. na 7 lat)?"



Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, ii dokonal pismem nr D|R.430.05{LO.2O2O z dnia 05.03.2020r. zmiany 5 9
ust.2Talqcznika nr 8 do SIWZ - Wz6r umowy w nastqpujqcy spos6b:

,,Gwarancja, o kt6rej mowa w ust. 1 obowiqzuje przez okres: ......... miesiqcy od daty podpisania
bezusterkowego protokolu ko6cowego."
W/w ilo6i miesiqcy zostanie wpisana z oferty Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca zaproponowal w ofercie
okres gwarancji, kt6ry nie mo2e byi kr6tszy nii 36 miesiqcy i nie dlu2szy ni2 48 miesiqcy.
Wobec powy2szego Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed

zawarciem umowy, zobowiqzany bqdzie do wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy
na okres realizacji rob6t oraz na okres gwarancji wskazany przez Wykonawcq w ofercie.
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