25.06.2014 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
i pomieszczenia dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku

modelowego

CRZP: ZP /216/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 17.06.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:
Zapytanie 1
Zwracamy uwagę na niezgodność zapisu SIWZ pkt VIII „Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy,
jednak nie później niż do dnia 31.07.2014 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)”
i projektu umowy §3 ust.3 z zapisem ogłoszenia pkt II.3 „termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)” – co narusza art.38 ust 4b ustawy poprzez określenie w treści SIWZ terminu
realizacji zamówienia innego niż wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, co prowadzi do
niedopuszczalnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym prosimy o zmianę
zapisu SIWZ pkt VIII ust.3 i umowy §3 ust.3 na zgodną z ogłoszeniem.
Do sytuacji jak opisano powyższej odnosi się wyrok KIO z dnia 30.04.2013 Sygn. akt KIO 871/13
i KIO 875/13.
Odpowiedź
Zamawiający w dniu 16.06.2014 r. dokonał zmiany zapisu w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w Dziale VIII. Termin wykonania zamówienia, który otrzymał brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2015 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)”
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji w § 3 ust. 3,, który obecnie brzmi:

„3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2015 roku.”
oraz dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w dziale II.3 Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji: zakończenie 31.08.2015

Zapytanie 2
Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar w wysokości 10% (dla wszystkich kar opisanych w § 12
umowy)
Odpowiedzi

Zamawiający nie wprowadzi łącznego limitu kar w wysokości 10 % (dla wszystkich kar opisanych
w § 12 umowy).
Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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