Warszawa, dnia 19.05.2020r.
Postępowanie nr 11/IAM/2020/04
C.262.37.2020.KK1
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Usługę stałego utrzymania w czystości pomieszczeń
Instytutu Adama Mickiewicza”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującego w przedmiotowym
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytania zadane w dniu 18.05.2020r
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe wnioski.
1. Proszę o obniżenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 5 wzoru umowy do
wysokości 3% faktury za miesiąc, w którym wykonawca dopuścił się niewykonania lub
nienależytego wykonania usług.
2. Proszę o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
3. Bardzo Nam zależy na przystąpieniu do przetargu, jednakże do tego konieczna jest wizja
lokalna. Bardzo prosilibyśmy o udostępnienie obiektu, w celu przedstawienia
zadowalającej oferty.
Odpowiedzi:
Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę (zmniejszenie) wysokości kary umownej
opisanej w §6 ust. 5 istotnych postanowień umowy.
Ad 2. Edytowalne załączniki do SIWZ zamieszczone zostały na stronie www.iam.pl.
Ad. 3. Zamawiający poinformował w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 539331-N2020, że zebranie wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu
Wykonawców, odbędzie się w dniu 15.05.2020r. o godzinie 10:00. Zamawiający opublikował
ww. dokumenty w dniu 12.05.2020r., tak, aby Wykonawcy mogli zapoznać się z wymogami
SIWZ i zadecydować czy udział w wizji lokalnej będzie niezbędny w celu przygotowania
oferty. Z uwagi na stan pandemii, ograniczoną dostępność budynków Zamawiającego oraz
rotacyjny system pracy pracowników ponowna wizja lokalna nie może zostać zorganizowana.

Numer postępowania 11/IAM/2020/04
Ponadto:
Modyfikacji uległ Załącznik nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”, który stanowi
odrębny załącznik do niniejszego pisma:
Powyższe odpowiedzi należy traktować wiążąco dla Stron. Odpowiedzi na pytania oraz
modyfikacja załącznika nr 5 do SIWZ nie wymagają zmiany terminu składania ofert.
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