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Jastrzębie-Zdrój, dnia 04.12.2020 r.

Oferenci biorący udział
w przetargu nr 01/11/20

Dot. Przetargu nieograniczonego nr 01/11/20, którego przedmiotem jest świadczenie
usług podwykonawstwa ochrony mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o.
W związku z pytaniami zadanymi przez Oferenta biorącego udział w przetargu oraz
zgodnie z §20 Regulaminu określającego zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia
oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o.
nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych przesyłamy treść pytań i udzielonych
odpowiedzi. Jednocześnie informujemy, że została zachowana oryginalna pisownia
nadesłanych pytań.
Pytanie 1
1.Czy załącznik nr 1b do SIWZ wzór umowy dotyczy obydwu zadań? czy tylko zadania nr 1?
Jeżeli tylko zadania nr 1 to proszę o dołączenie załącznika wzór umowy dla zadania nr 2?
Odpowiedź :
Załącznik numer 1 b do SIWZ wzór umowy dotyczy zadania nr 1.
Załącznik nr 2b do SIWZ wzór umowy dotyczący zadania nr 2 został dołączony.
Pytanie 2
2. We wzorze umowy Zał. 1b do SIWZ § 2 ust. 3 napisane jest o tym, że Zamawiający
dopuszcza udział w postępowaniu podwykonawców. Natomiast w dokumencie SIWZ pkt. IV
ppkt. 5 napisane, że Zamawiający nie dopuszcza wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Wnosimy o zmianę zapisu, że Zamawiający dopuszcza do udziału
w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Odpowiedź :
Zamawiający dokonał zmian w (§)2 punkt 3 załącznika numer 1b do SIWZ :

Dotychczasowe brzmienie :
„Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku zlecenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu.“
Nowe brzmienie :
„Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji umowy.“
W związku z powyższym Zamawiający nie dokona zmian w pkt. IV ppt.5 SIWZ.
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