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Miejska Przychodnia "Widzew"
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92-332 Łódź 

www.mpwidzew.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej   5 186 000  euro na: wykonanie robót
budowlanych  w  pomieszczeniach  Miejskiej  Przychodni  „Widzew”  w Łodzi  przy  
al. Piłsudskiego 157 - sprawa nr MP”W”-ZP/PN/01/2014.

Informujemy,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  od  Wykonawców  wpłynęły
pytania dotyczące treści SIWZ: 

1. Dotyczy terminu wykonania zamówienia

 Czy Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia na 3  tygodnie od daty podpisania 
umowy? Termin realizacji wyznaczony przez Zamawiającego w SIWZ jest bardzo krótki i 
niemożliwy do spełnienia przez wiele firm.

2. Dotyczy terminu wykonania zamówienia

Czy zamawiający dopuści wykonanie montażu stolarki ochronnej (okna ochronnego oraz 
drzwi) w czasie do dwóch tygodni po zakończeniu prac remontowo – budowlanych? 
Elementy takie jak stolarka ochronna są projektowane i produkowane pod konkretne 
zamówienie i nie są możliwe do wykonania w tak krótkim czasie.

3. Dotyczy gwarancji wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 60-miesięcy gwarancji i dopuści złożenie oferty z 
24-miesięczną gwarancją? Wykonawca w obecnej sytuacji, aby spełnić ten warunek 
zmuszony jest znacznie podwyższyć cenę za przedmiot zamówienia, co skutkuje dla 
Zamawiającego uzyskaniem od Wykonawców (którzy złożą ofertę) mało korzystnych cenowo
ofert przetargowych. 

4. Dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy do  3 % ceny całkowitej podanej w ofercie?
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5. Dotyczy okna kontrolnego 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie okna kontrolnego ochronnego o wymiarach 80 x 60 
cm? Okno o tych wymiarach jest w pełni funkcjonalne, nie ma wpływu na wygodę 
użytkowania, a nie będzie niepotrzebnie zwiększać kosztów inwestycji.

6. Dotyczy kar umownych

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za opóźnienie w zakończeniu 
wykonywania przedmiotu umowy do 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia 

7. Dotyczy kar umownych

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi do  0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 
§8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

8. Dotyczy kar umownych

Czy zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy do  2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1,

Działając w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.) udzielamy następujących odpowiedzi:

Odpowiedzi:
1. Zamawiający wyraża zgodę, planowany termin zakończenia prac do 23.05.2014 r. 
2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie montażu stolarki  ochronnej w terminie  

do 30.05.2014 r. 
3. Zamawiający wyraża zgodę na okres gwarancji  na wykonanie przedmiotu umowy,  

tj. prace budowlane i użyte materiały (min. 36 m-cy) od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego.

4. Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy.

5. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie okna kontrolnego
ochronnego o wymiarach 80 x 60 cm. Pozostałe wymagania bez zmian, tj. m.in. okno
musi mieć ochronność 2,5 mm Pb. W związku z powyższym pozycja 58 kosztorysu
ulega zmianie, zamiast: 

            Montaż okien aluminiowych stałych z wkładem o równoważności ołowiu 2,5mm 
            -  m2 1.20*1.20
            Jest: Montaż okien aluminiowych stałych z wkładem o równoważności ołowiu 2,5mm

            -  m2 0,80*0,60. 
            Zmianę należy uwzględnić w kosztorysie. 

6. Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust. 1 a:
            za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 
            wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin 
            zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),



7. Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust. 1 b:
            za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –        
            w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień 
            opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

8. Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust. 1 c:
            za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 3% 
            wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1,

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy.  

W związku z powyższym działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r. poz.  907,  z  późn.  zm.)  Zamawiający  modyfikuje  treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmodyfikowano: 

- Załącznik nr 1 – „FORMULARZ OFERTOWY”, który staje się obowiązujący w niniejszym
postępowaniu.

Jednocześnie informuję, że w wprowadzono zmiany dotyczące terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2014 r. do godziny 900.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2014 r. o godzinie 915.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe dokumenty, które stają się obowiązujące w niniejszym postępowaniu przekazano  
Wykonawcy w dniu 17.04.2014 r.

Elżbieta Junczyk - Dyrektor
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