Kraków, 25.05.2018 r.
DI.2831.4.2018
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od
strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26
(A-584)”
Nr sprawy P – 4 / PN / 2018
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26, informuje, że w sprawie ww. postępowania wpłynęło pytanie
od Wykonawcy. Poniżej podajemy treść pytania i udzieloną odpowiedź.
Pytanie nr 1:
Zgodnie z pkt 20 ppkt 20.2.4. SIWZ Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Pkt 20.5 SIWZ precyzuje,
iż „Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres
realizacji umowy i rękojmi za wady”.
Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wyjaśnienie czy dopuszczają Państwo wniesienie
przedmiotowego zabezpieczenia zgodnie z pkt 18.7 SIWZ przed podpisaniem umowy wyłącznie
na okres realizacji umowy (zabezpieczenie należytego wykonania) ze zobowiązaniem do jego
odpowiedniego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
(zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady) w terminach określonych w umowie
(§11 w zw. z §12 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ).
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w gwarancji ubezpieczeniowej, obejmującej tylko okres realizacji umowy (w takim wypadku
zabezpieczenie to musi opiewać na całą kwotę 10% wartości brutto umowy),
a następnie wniesienie zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek na czas określony
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Niezbędnym jest aby zabezpieczenie właściwego
usunięcia wad i usterek obowiązywało najpóźniej od ostatniego dnia obowiązywania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z upoważnienia
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Rozdzielnik:
1.Tablica ogłoszeń
2.Strona www.zck-krakow.pl
3.A/a
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