Łódź, dnia 7 stycznia 2021 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie basenu solankowego na wyspie pomiędzy basenem
sportowym i rekreacyjnym wewnętrznym oraz zsaprojektowanie dwóch dodatkowych wanien jacuzzi na
plaży w hali basenu wewnętrznego w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” – Nr sprawy ZP.Rb.7.2020
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z
2019 poz. 1843. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Pytanie 1
W celu zwiększenia konkurencyjności w/w zamówienia publicznego wnosimy o zmniejszenie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny ofertowej brutto na 2% ceny ofertowej brutto.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Zamawiający wyznaczył skrócenie terminu realizacji jako kryterium oceny ofert. Jedną
z możliwości jest skrócenie terminu do dn. 31 czerwca 2021 r. przy czym miesiąc czerwiec ma 30 dni.
Prosimy o poprawienie odpowiednich zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że nastąpiła oczywista omyłka i dokonuje modyfikacji rozdziału XVII
pkt 2 c SIWZ w części, dotyczącej punktacji w kryterium oceny ofert Termin realizacji zamówienia, który
otrzymuje brzmienie:
„c) W zakresie kryterium Termin realizacji robót w ramach zamówienia podstawowego (T)
ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie w następujący sposób:
Do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 0 pkt – wymagane SIWZ
Do dnia 31 lipca 2021 r. – 10 pkt
Do dnia 30 czerwca 2021 r. - 20 pkt”
Jednocześnie Zamawiający przekazuje zmieniony formularz ofertowy i ogłoszenie o zamówieniu.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Pirek
/podpis /
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