Radomsko, 29.06.2018 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

Dotyczy: „Wymiana istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 mm metodą przewiertu sterowanego
w ul. Reymonta oraz Plac 3-go Maja (od ul. Narutowicza do ul. Al. Jana Pawła II)
w Radomsku na sieć z rur PE Ø 125mm o długości 300 mb wraz z dostawą materiałów
do wykonania sieci wodociągowej
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy Zamawiający przedstawia
następujące wyjaśnienie:
Pytanie:
W związku z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia
do dnia 31.08.2018r.
Zamawiający ustalił tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując
konkretną datę kalendarzową, a nie określił w żaden sposób wskazana daty od jakiej wybrany
wykonawca, będzie mógł przystąpić do wykonywania tego zamówienia. Biorąc pod uwagę ustalony
okres związania z ofertą tj. 30 dni to przyjmując wymogi z art. 94 ust. 1 Pzp, umowa z wykonawcą
zostanie zawarta najpóźniej około 3 sierpnia 2018 r. ( wtedy mija termin związania z ofertą). Nie
wykluczając możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań od wyboru najkorzystniejszej
oferty, to termin ten może ulec przesunięciu o kolejny prawie miesięczny okres czasu.
Zwracamy również uwagę na to, że taki termin wykonania zamówienia prowadzi do
utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu, co powoduje zakłócenie konkurencyjności ofert.
Ustalenie tak krótkiego okresu realizacji spowoduje, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców,
bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy może doprowadzić do
złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego
i efektywnego wydatkowania środków publicznych.
Przyjmując wersję optymistyczną, kiedy wybór oferty nie zostanie podważony i dojdzie do
podpisania umowy z wykonawcą to argumentem przemawiającym za tym, że termin wskazany
przez Zamawiającego jest nierealny to uzgodnienie projektu organizacji ruchu oraz 30-dniowy
okres oczekiwania na wydanie decyzji zatwierdzającej.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wydłużenie terminu realizacji do
31.08.2018r.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 20.08.2018 r.
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