Ostrzeszów, dnia 3.04.2020 roku
Miasto i Gmina Ostrzeszów
Znak sprawy: IDR.271.1.2020
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Ostrzeszów

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, dnia 2 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące
w/w postępowania.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z obecną sytuacją w Polsce (pandemia koronawirusa) w
przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji –
zabezpieczenia umowy opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z towarzystwa
ubezpieczeniowego na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ tj. kom@ostrzeszow.pl lub
biuro@wgpr.pl ?
Wprowadzanie powyższych zmian jest uzasadnione tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe w obecnej sytuacji w
Polsce ograniczają wysyłkę dokumentów w formie papierowej.
Odpowiedź:
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt 18.1 SIWZ Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Jeżeli natomiast wykonawca zadając pytanie odnosił się do obowiązku przedłożenia kopii
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy
(§4 ust. 11 wzorów umów), Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dostarczenie stosownych dokumentów
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z towarzystwa ubezpieczeniowego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmiany w SIWZ w zakresie adresu e-mail.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:
Pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Ostrzeszów
Zamkowa 31
65-500 Ostrzeszów
http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/
Email: idr@ostrzeszow.pl
Tel: +48 (62) 732 06 00

Pkt 13A.9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13A.9. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu oraz:
a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania
pełnomocnictw,
b) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ –
kosztorys ofertowy stanowi element oferty
c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Pkt 13B.7. SIWZ otrzymuje brzmienie:
13B.7. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz:
a) odpowiednie pełnomocnictwa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentem
potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw
b) kosztorys ofertowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – sporządzony na podstawie
dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ – kosztorys ofertowy stanowi element oferty
c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w
następującym zakresie:
Punkt 13A.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
13A.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
, NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.04.2020 roku, godz. 10:30”.

Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Oferty należy składać do dnia 16.04.2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. Zamkowa
31, 63-500 Ostrzeszów) lub za pośrednictwem platformy „E-publiczny doradca”. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84
ust. 2 Ustawy.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2020 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
14.3. Zwracamy się z prośbą, aby oferty składane były przede wszystkich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
kuriera. Umożliwi to zachowanie najwyższych możliwych procedur bezpieczeństwa przy jednoczesnym
zachowaniu publicznego charakteru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a PZP informuje, iż dokona stosownych zmian w
treści ogłoszenia o zamówieniu.

