Projekt POPC 1.1 – Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr1:

12.10.2016

„[…] w Zapytaniu ofertowym na stronie 6 w punkcie 4.2. "Termin i miejsce
składania ofert", nie ma podanej godziny do której trzeba złożyć ofertę, jest podana
tylko data, czy to oznacza, że ofertę należy złożyć do końca dnia tj. do godz. 16:00?”
Odpowiedź nr1:

12.10.2016

Uprzejmie wyjaśniamy, że oferty można składać osobiście lub przesyłać pod wskazany
w Zapytaniu ofertowym adres (w Sośniach) do godziny 16.00. Jednocześnie informuję że
umożliwiamy Państwu, a nawet zachęcamy do tego, aby oferty składać lub nadsyłać na
dodatkowy adres, nie wymieniony w Zapytaniu ofertowym, pod którym znajdują się
biura Zamawiającego, tj.:
ul. Leśna 1
63-430 Odolanów,
również do godziny 16.00.
Pytanie nr2:

12.10.2016

„w zapytaniu ofertowym na stronie 7 w punkcie 5.6 jest informacja, że Zamawiający
zatrzyma wadium jeśli Oferent, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.
Czy Zamawiający wymaga wniesienia takiego zabezpieczenia? Jeśli tak, to w jakiej
kwocie?
W Zapytaniu ofertowym nie ma o tym mowy.”
Odpowiedź nr2:

12.10.2016

Uprzejmie wyjaśniamy że kwestie zabezpieczenia, jako że dotyczą etapu współpracy z
wykonawcą dopiero po zawarciu umowy, zostały uwzględnione w Umowie z
wykonawcą. W związku z tym, odsyłamy Państwa do części ‘GWARANCJA JAKOŚCI I
ZABEZPIECZENIE’ wzoru Umowy z wykonawcą, w szczególności do paragrafu 17 i 18,
gdzie uregulowane zostały kwestie zabezpieczenia.
Pytanie nr3:

12.10.2016

„Oferent zwraca się z uprzejmym zapytaniem o możliwość zmniejszenia kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 40% całkowitej kwoty brutto do
chociażby 20%. Czy jest możliwość wpłacenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, czy
Zamawiający dopuszcza jedynie gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe?”
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Odpowiedź nr3:
12.10.2016
„Uprzejmie informujemy, że po wnikliwym przeanalizowaniu możliwości obniżenia
wysokości gwarancji bankowej przewidzianej we wzorze Umowy z wykonawcą w § 17
(stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego), Zamawiający zdecydował że dla
zwiększenia konkurencyjności ogłoszonego postępowania wyboru ofert, możliwe jest
ustalenie wysokości gwarancji bankowej na obniżonym poziomie, tj. w wysokości 20%
wartości Wynagrodzenia umownego brutto. Zmiana ta jednocześnie zostaje
wprowadzona do zaktualizowanego wzoru Umowy z wykonawcą.
Natomiast, co do zmiany formy, Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia w innej
formie niż gwarancja bankowa.”
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