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                                                                                                                        Ostróda, 12 marca 2018r.  

ZP.271.2.2018 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

Dotyczy: Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii 

kolejowej w m. Glaznoty. 

 Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i jednocześnie przedłuża 

termin składania ofert z 14.03.2018r, na 16.03.2018r. 

 
Pytanie 1: W związku udzieleniem w dniu 8.03.2018 r. odpowiedzi  przez Zamawiającego: 

,,Pytanie 1: W nawiązaniu do powyższego postępowania, proszę o uzupełnienie dokumentacji 
projektowej dotyczącej „Instalacji monitoringu i zliczania osób z 2 kamerami cyfrowymi  
i zasilaniem Hybrydowym . W udostępnionej dokumentacji takowa nie występuję. 

Odpowiedź: Zamawiający nie opracowywał typowej dokumentacji projektowej. Instalacje należy.- 

wykonać zgodnie i na podstawie opisu uzupełniającego do p-ktu 5.9 Projektu wykonawczego 

stanowiącego załącznik nr 1 do projektu wykonawczego. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

w ofercie proponowany systemu wraz ze sposobem zainstalowania i opisem. Po wykonania zadania 

należy wykonać niezbędną dokumentację powykonawczą oraz badania i pomiary." 

zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ? 

Czy zamawiający podtrzymuje odpowiedź na powyższe pytanie? 

1) Czy Wykonawca ma przedstawić proponowany system w dniu składania ofert? 

Odpowiedź: Nie 

2)  W jaki sposób ma to uczynić, załączone formularze nie przewidują takowej treści? 

Zgodne z punktem 10.5 SIWZ „załączniki do oferty winny być złożone na drukach 

stanowiących załączniki do SIWZ". 

        Odpowiedź: Wykonawca ma przedstawić  proponowany systemu wraz ze sposobem  

zainstalowania i opisem przed podpisaniem umowy wraz z kosztorysem ofertowym i innymi 

dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy. 

3) Czy proponowany system będzie przedmiotem oceny Zamawiającego jako kolejne kryterium 

wyboru oferty? 

Odpowiedź: Nie. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

przedmiotowy  dokument pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku jego 

niedostarczenia.  

4) Czy nieprzedstawienie w ofercie proponowanego systemu będzie skutkować odrzuceniem 

oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP? 
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Odpowiedź: Nie, Wykonawca ma przedstawić  proponowany systemu wraz ze sposobem  

zainstalowania i opisem przed podpisaniem umowy wraz z kosztorysem ofertowym i innymi 

dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy.  

 
Pytanie 2: Przedmiar poz. 20- uzupełnienie ubytków betonu nadłucza. Prosimy o wyjaśnienie jaki 
materiał należy tutaj zastosować, ponieważ SST pozycji odnosi się do betonu B30 natomiast wg 
projektu - rys 3.2 naprawa nadłucza betonem natryskowym(torkretem). Proszę o wyjaśnienie 
niejasności, ponieważ mamy tu do czynienia z ilością 128,7m3 a cena uzupełnień z betonu za m3 jest 
kilkukrotnie niższa niż uzupełnień z torkretu.  

Odpowiedź: Beton natryskowy (torkretowanie)  należy przyjąć w ilości zgodnej z  poz. 22 przedmiaru 

oraz SST M-13.01.08. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający   dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w 
zakresie: 
 

1. Rozdziału 11. Rozdział 11 otrzymuje brzmienie: 

,, 11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy  Ostróda  ul. Jana III 
Sobieskiego 1,14-100 Ostróda, w sekretariacie (I piętro) w terminie do dnia 16.03.2018  do godz. 
10 00. 

11.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie 
Zamawiającego. 

11.3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia 
oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia 
ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

11.4. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-

100 Ostróda z dopiskiem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY „Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele 

turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty”       

   – nie otwierać przed dniem  16.03.2018 r. godz. 10 30/. 

11.5.Oferta składana za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w 
sposób określony w pkt. 11.4. i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym na Urząd 
Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1. 14-100 Ostróda 

11.6.Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania. 
11.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 16.03.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego w 

pokoju nr 7 (sala konferencyjna). 
  11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   na 

sfinansowanie zadania. 

  

2. Rozdziału 16. Pkt 16.2. Rozdziału 16 otrzymuje brzmienie:  

,,16.2. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  następujące 
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich 
niedostarczenia: 

     1) kosztorys ofertowy uproszczony z wykazem narzutów i cen robocizny zastosowanych przy 
kalkulacji zamówienia 

    2) harmonogram rzeczowo-finansowy 
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    3) proponowany system wraz ze sposobem zainstalowania i opisem „Instalacji monitoringu i 
zliczania osób z 2 kamerami cyfrowymi i zasilaniem Hybrydowym”. 

    4) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenia lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób  z  uprawnieniami 
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji, i które będą pełnić funkcję 
kierownika robót, w przypadku podmiotów krajowych (dla podmiotów zagranicznych dokumenty 
równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek),  

    5) zaświadczeniem wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające 
praktykę kierownika budowy 

     6) wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zobowiązani są przedstawić kopię umowy określającej 
przede wszystkim: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy, termin 
związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy, wskazanie 
przedstawiciela, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności  w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy.” 

 

 

Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert   z  14.03.2018 na 16.03.2018.  

Jednocześnie Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu 

oraz SIWZ po modyfikacji.  

 
 
 
 
 

 
 


