
 

Chorzów, dnia 06.06.2018 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/352/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Modernizacja kanałów przeglądowych w R-3 Bytom 

- etap I” - nr sprawy: II/352/2018, wyjaśniam: 

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 15. 12 2018 r.? 

Przeprowadzone rozeznanie rynkowe potencjalnych producentów kanałów stalowych, 

spełniających wymagania SIWZ wykazało, że na dzień dzisiejszy obłożenie zamówieniami 

uniemożliwia dostawę kanałów w terminie pozwalającym wykonawcy spełnienie wymagania, 

co do terminu zakończenia prac. Możliwy najwcześniejszy termin dostawy pierwszego kanału 

deklarowany przez jednego z dostawców to wrzesień br. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na ostateczny termin zakończenia zadania na dzień 

17.12.2018 r. warunkując rozpoczęcie wykonywania zadania od dnia 24.09.2018 r.  

z ostatecznym terminem zakończenia 17.12.2018 r. 
(W przypadku realizacji zadania w ww. terminie Wykonawca winien w formularzu ofertowym  

w pkt. 3 dokonać korekty terminu wykonania zadania). 

Zamawiający zaakceptuje również ofertę Wykonawcy wg. warunków SIWZ, który 

zobowiąże się do wykonania zadania kompleksowo do dnia 10.09.2018 r.  

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający posiada dokumentację techniczną przebudowy przedmiotowych kanałów? 

Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie w celu prawidłowego oszacowania prac  

i przygotowania oferty cenowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada kompletną dokumentację wykonania zadania podzielonego na 

dwa etapy. Do wyceny należy przyjąć etap I (zgodnie z przedmiarem). Dokumentacja 

projektowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie uwzględnia odstępstw od 

zamieszczonej dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 3 

Pragnąc przystąpić do przedmiotowego przetargu, uprzejmie wnosimy o możliwość 

wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 

Z uwagi na terminy wykonania kanałów prefabrykowanych u znanych nam producentów 

takich kanałów, podany termin do dnia 10.09.2018 r, jest niemożliwy do dotrzymania.  

Z uwagi na aktualnie realizowane zamówienia, najbliższe terminy wykonania i dostarczenia 

konstrukcji kanałów o parametrach zgodnych z podaną specyfikacją, to listopad 2018. 

Do tego należy doliczyć czas niezbędny do wykonania prac budowlanych.  

Realny termin realizacji modernizacji Państwa kanałów to grudzień 2018.  

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu wykonania do końca roku 2018. 

W związku z powyższym wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

W sprawie terminu wykonania zadania Zamawiający udzielił odpowiedzi  (pytanie 1). 

 



Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia 

ofert. Nowym terminem składania  ofert jest dzień 15.06.2018 r. godz. 12:15, otwarcie 

ofert odbędzie się dnia  15.06.2018 r. o godz. 12:30. 
 

             

 

 


