Pruszków, 24.02.2022 r.
WSR.271.4.3.2022 (19)
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na:

Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie.
Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.3.2022.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284
ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze
zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiarów w wersji edytowalnej, co ułatwi Wykonawcom sporządzenie
oferty przetargowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami w formacie ath? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath.
Pytanie 3.
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień
11.03.2022 r. (piątek). Swoją prośbę motywujemy dużym stopniem skomplikowania i obszernym zakresem
postępowania. Firmy podwykonawcze, którym będziemy zlecać branże tj. elektryka, teletechnika, prace mostowe,
gaz, zieleń borykają się z brakami kadrowymi w związku z chorobami personelu, co będzie skutkowało
wydłużonym czasem przygotowania ofert branżowych.
Mając na uwadze powyższe, w pierwotnym terminie, pomimo chęci, nie będziemy w stanie wystartować
w przetargu. Wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert do zaproponowanej przez nas daty pozwoli nam na
przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty.
W związku z powyższym bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.03.2022 r.
Dodatkowo, w związku z faktem otrzymania informacji o umieszczeniu na zatwierdzonej przez Prezesa Rady
Ministrów liście zadań powiatowych i gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg zadania pn.: „Budowa układu drogowego składającego się z ulicy Nowoinżynierskiej, 1KDZ wraz
z budową mostu na Utracie”, Zamawiający uzupełnia dokumentację o wymagane przepisami oznakowanie oraz

wprowadza następujące zmiany w dokumentach zamówienia, tj:
SWZ
Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany w Rozdziale II, pkt 1, ppkt 1.2. SWZ
poprzez zastąpienie informacji o dofinansowaniu zadania:
Było:
Zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach
 „ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINACH POŁUDNIOWOZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA .
 RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Z uwagi na dofinansowania zewnętrzne, Zamawiający ustala termin wykonania ścieżki rowerowej w ul.
Nowoinżynierskiej na odcinku od ul. Promyka do ul. Elektrycznej na 15.09.2022 r.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy oraz tabelę podziału kosztów wypełnioną
wg. wzoru otrzymanego od Zamawiającego
Jest:
Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach
południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego

przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Zadanie pn. „Budowa układu drogowego składającego się z ulicy Nowoinżynierskiej, 1KDZ wraz z budową mostu
na Utracie” umieszczono na zatwierdzonej liście zadań powiatowych i gminnych objętych dofinansowaniem ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

ZAŁACZNIKI do SWZ
Wszystkie załączniki do SWZ zostały uzupełnione o wymagane przepisami oznakowanie oraz dołączone do
niniejszego pisma.
W związku z powyższym, Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 10.03.2022 r. godz. 9:00.
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 10.03.2022 r. godz. 11:00.
Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 08.04.2022 r.
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej
i będą wiążące przy składaniu ofert.
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