Pytanie 1
Czy Wykonawca ma skalkulować ofertę mając na uwadze obecną epidemię i ewentualne koszty
związane z tą epidemią, które mogą wpłynąć na realizację inwestycji, a jeśli tak to prosimy dla
porównywalności wszystkich ofert o odpowiedź w jaki sposób koszty takie oferenci mają
skalkulować, w oparciu o jakie dane, o jakie wytyczne i o jaki wzór - prosimy o jednoznaczne
i precyzyjne wskazania i wytyczne Zamawiającego w tym zakresie.
Odpowiedź
Oferent winien skalkulować koszty wykonania zamówienia
realizację.

w sposób pozwalający na

jego

Pytanie 2
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu umowy o cały czas trwania pandemii na świecie
i epidemii w Polsce aż do momentu ustania zakażania koronawirusem? Jednocześnie prosimy
o zmianę zapisów w umowie, tak aby uwzględnić w niej panującą obecnie pandemię na świecie
i epidemię w Polsce i skutki jakie może ona przynieść, by zapisy te dały możliwość aneksowania
umowy zarówno w zakresie terminów (zarówo rozpoczęcia, zakończenia robót oraz terminy
pośrednie oraz związanych z nimi rozliczeń) jak i kosztów, które na dzień dzisiejszy Wykonawca
nie jest w stanie przewidzieć, a które mogą wzrosnąć mając na uwadze np. zamknięcie lub
spowolnienie produkcji różnych materiałów, czy też by uwzględnić w zmianie umowy możliwości
realizacji tej umowy mając na uwadze zgromadzenia osób, procedury odbiorowe, rozliczeniowe,
narady itp. Jednocześnie prosimy o zapisy w umowie dające możliwość jej zawieszenie bez
żadnych negatywnych skutków dla Wykonawcy na skutek zakażenia koronawirusem osób
zaangażowanych w budowę, lub na skutek kwarantanny bądź objęcia nadzorem
epidemiologicznym tych osób oraz zawieszenia realizacji umowy bez negatywnych skutków na
skutek wprowadzenia stanu epidemiologicznego, który nakazuje ograniczenie prowadzenia
obiektów noclegowych mając na uwadze wykonawców nie mających siedziby firmy w miejscu
prowadzenia inwestycji.
Odpowiedź
Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy, jednakże jeśli
zaistnieją okoliczności związane z sytuacją epidemiczną, które uniemożliwią dotrzymania
umownych terminów i zostaną przez Wykonawcę udokumentowane, to Zamawiający będzie działał
zgodnie z art.15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374 z późniejszymi zmianami)
Pytanie 3
Czy Zamawiający dokonał ustaleń z jednostką dofinansowującą w kwestii terminów
rozliczeniowych inwestycji i mając na uwadze panującą pandemię i epidemię koronawirusem?
Odpowiedź
Zamawiający finansuje zamówienie z własnego budżetu, bez dofinansowania z zewnątrz.
Pytanie 4
W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz ograniczoną możliwością dostępu do Urzędów,
zwracamy się z prośba o podanie jasnej i czytelnej instrukcji, w jaki sposób należy
za pośrednictwem Kuriera dostarczyć przesyłkę z ofertą przetargową do Urzędu?
Czy w celu skutecznego przekazania oferty należy np. na przesyłce adresowej wpisać nr telefonu,
pod który należy dzwonić w celu przekazania przesyłki?
Odpowiedź
Ofertę należy dostarczyć na adres Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.
Zarząd Zieleni Miejskiej nie jest zamknięty.

