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Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania: „Modernizacja przepompowni paliwa wraz z wymianą zbiornika na paliwo na
terenie Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu ul Samorządowa 1”, znak sprawy
PN/20/20/VAD.

Centrum Informatyki Resortu Finansów, jako Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1843) – zwanej dalej „ustawą” w związku z art.
38 ust. 1 ustawy przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – zwanej dalej „SIWZ.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ nr 1

Pytanie nr 1
Dotyczy zapisów Rozdziału 1 ppkt 6 oraz w §2 ust. 2 pkt.2 i 3 projektu umowy (także w PFU)
– etapy wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia:
W jakim dokładnie terminie ma zostać wykonana dokumentacja projektowa? W terminie 20
czy 90 dni od daty zawarcia umowy? Jak ma się do tych terminów postanowienie. 1 mówiące
o tym że odbiorowi końcowemu podlega sprawdzenie dokumentacji projektowej? To znaczy
że po wykonaniu prac na mocy przyjętego projektu może Zamawiający odmówić odbioru
końcowego weryfikując jeszcze raz dokumentację projektową?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w terminie do 20 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
sporządzi i przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumentację projektowa, natomiast w
terminie do 90 dni od podpisania Umowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne prawem
prawomocne decyzje i zezwolenia dla dokumentacji projektowej na podstawie akceptacji
Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że weryfikacji i odbiorowi końcowemu o którym mowa w §4 ust.1
będą podlegać wykonane roboty, dokumentacja projektowa, testy i sprawdzenie poprawności
działania przepompowni oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z zaakceptowanym
projektem, na który Wykonawca uzyskał prawomocne decyzje i zezwolenia.
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Pytanie nr 2
Dotyczy zapisów Rozdziału 1 ppkt 18.1.3. oraz Rozdział 2 Formularz „Oferta” pkt 4:
Zamawiający w obu dokumentach wskazał rozbieżna ilość punktów przyznawaną w ramach
Kryterium „Czas napraw gwarancyjnych – przepompownia paliwa (R)”. Proszę o ujednolicenie
ww. zapisów.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 18.1.3 SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu
pkt. IV.2 Kryteria oceny ofert, kryterium „Czas napraw gwarancyjnych” ma znaczenie 40 pkt.
Zamawiający informuje, że poprawił w Formularzu oferty omyłkę pisarską i ujednolicił zapisy
„Formularza oferty” z zapisami pkt. 18.1.3 SIWZ.
Ujednolicona wersja „Formularza oferty” stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3
Dotyczy zapisów PFU Pkt 3.3: Czy na terenie planowanej inwestycji występuje problem z
wysokim poziomem wód gruntowych? Czy w zakresie Wykonawcy jest ewentualne wykonanie
odwodnienia wykopów przy użyciu igłofiltrów?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na terenie CIRF nie występuje problem z wysokim poziomem wód
gruntowych, gdyż teren jest odwodniony.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.
Poz. nr 1, Załącznik do SIWZ, Formularz oferty, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
do niniejszego pisma.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców
Załącznik do pisma:
Formularz oferty – wersja ujednolicona
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Dyrektor
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