sygnatura postępowania: ZP/1/BK/2021
Malbork, 19.03.2021

WYJAŚNIENIA NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w zamówieniu publicznym, prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności w oparciu
o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w dziale II ustawy z dn. 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) na „Budowę przyłączy kablowych do zasilania stacji
ładowania autobusów miejskich w Malborku” w ramach projektu „Elektryfikacja komunikacji
miejskiej w Malborku”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,
Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój
publicznego transportu zbiorowego w miastach”
Na podstawie punktów 5 i 6 rozdziału 3 (Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego),
oraz punktu 1.3. rozdziału 5 zapytania ofertowego (Termin składania ofert), Zamawiający udziela
wyjaśnień na zapytanie, które wpłynęło w dniu 18 marca 2021 r.:
Treść zapytania:
„W zapytaniu ofertowym ppk. 4, pkt I Przedmiot zamówienia jest informacja, że załącznikiem nr 1 do
zapytania ofertowego jest miedzy innymi:
g) Projekt budowlany Al. Wojska Polskiego
h) Projekt budowlany ul. Gen de Gaulle’a 71
Niestety nie mogę znaleźć w udostępnionych materiałach tych pozycji. Mógłbym prosić o ich
udostępnienie?
W dokumentacji projektowej dla ul. Gen de Gaulle’a 71 widnieje informacja o istn. Budynku do
wyburzenia. W czyjej gestii jest wyburzenie i uporządkowanie terenu?”
Odpowiedź:
Zamawiający skreśla podpunkty g) i h) w punkcie 1 rozdziału 4 niniejszego zapytania i zmienia jego treść
na następującą (treść w załączeniu):
„ 4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Przedmiary robót Al. Wojska Polskiego
Przedmiary robót ul. Gen de Gaulle’a 71
STWiORB Al. Wojska Polskiego
STWIORB ul. Gen de Gaulle’a 71
Warunki przyłączenia Al. Wojska Polskiego
Warunki przyłączenia ul. Gen de Gaulle’a 71
Projekt wykonawczy Al. Wojska Polskiego
Projekt wykonawczy ul. Gen de Gaulle’a 71
Uzgodnienia Al. Wojska Polskiego
Uzgodnienia ul. Gen de Gaulle’a 71
Zgłoszenie o braku sprzeciwu”
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Wszystkie udostępnione w bazie konkurencyjności załączniki techniczne wyczerpują informacje,
składające się na opis przedmiotu zamówienia.
W kwestii wyburzenia i uporządkowania terenu, leży ono po stronie zamawiającego.
Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią zapytania i są wiążące dla potencjalnych wykonawców.
Pozostałe zapisy zapytania pozostają niezmienne. Zgodnie z rozdziałem 5 zapytania termin składania
ofert upływa dnia 29-03-2021 roku, o godz. 09:00.
Załącznik:
1. Aktualne zapytanie ofertowe

Zatwierdzono:
(-)
Małgorzata Zemlik, Prezes Spółki
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