Przedsiqbiorstwo Gospoda rki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Slupsk

PGM

Slupsk

Slupsk, dnia 12 styczefi20l7r.

Do Wykonawcdw,
biorqcych udzial

w

postgpowaniu

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci szacunkowej mniejszej niL wyraircna w zlotych r6wnowarto$(
kwoty, okre6lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na uslugg
calodobowej ochrony budynku przy ul. Jana Pawla II I w Slupsku - nr spraury S\DPZN/2017.
WYJASNIENIA DLA WYKONAWCoW
W zwi4zku z zgloszonymi przez Wykonawc6w pytaniami ZamawiajEcy udziela nastgpuj4cych
odpowiedzi:
Pytanie

l:

Zal4cznik nr

7

jest nieaktualny

Odpowiedi
Zamawiaj4cy zamieScil na stronie internetowej rvr,r,w.bip.pgm.slupsk.pl prawidlowy
zal4czniknr 7- WKAZ GODZIN

i

aktualny

Pytanie 2:

Z trelci oferty wynika, 2e Zamawiaj4cy 24da przedstawienia wartoSci ryczahowej za caly okres
wykonywania ustugi, kt6rej czas wykonania nie zostal 6ci5le okre6lony- zapis od dnia podpisania
umowy nie jest precyzyjny?
OdpowiedZ

Wykonawca licz4c wynagrodzenie powinien uje6 okres od 0l-02-2017
Zam6wienie bgdzie realizowane w terminie od dnia 0l-02-2017 do 3l-01-2019r.

do 3l.Ol-ZOlg.

Pytanie 3:
Pro6ba o rozpatrzenie pkt XV ppkt l0; Chodzi o zapis bezwarunkowej zaplaty- czy Z4danie jest
uzasadnione czy nie; Firma ubezpieczeniowa juZ zastrzegla,2e nie da takiej gwarancji; Szczerze rzecz
bior4c z takim przypadkiem spotykamy sig po raz pierwszy; ProSba o ewentualne zmiany w tym
punkcie.

Odpowiedi:
Pkt XV dotyczy zabezpieczenia naleirytego wykonania umowy, kt6re mo2e lecz nie musi byd
wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Zamowiajqcy nie przewiduje zmiany zapis\w ph
XY. Kierujqc sig do6wiadczeniem i praktykq przy realizacji zadafiprowadzonych w trybie Ustawy pzp,
Zamawiai4cY stwierdza, 2e Wykonawcy nigdy nie mieli problemu, aby uzyska6 gwarancjg
ubezpieczen iow 4 z tego typu zapisami.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej
Zamtwiai4cego dnia 12.01.2017 r.

tel.: +48 59 842 52 22
faks: +48 59 842 80 48

i

na tablicy

ogloszeri

pgm.slupsk.pl
e-mail : sekretariat@pgm.slupsk.pl

Kapitat zakladowy sp6lki wynosi: 2.379.300 zl, REGON: 77,128S,1 55, Ntp: 839-000-79-64
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Rejsstru sqdowego pod numerem KRS: 000010g4i6

