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ZA.271.17.2020 Gliwice,  05-06-2020 r.

nr kor. UM.516884.2020 

Dotyczy: Budowa Szpitala Miejskiego - Inżynier Kontraktu

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Uprzejmie prosimy o udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią uwagi zamieszczonej na końcu
Rozdziału 10 („Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania
o zamówienie publiczne”) SIWZ załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne
w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft
Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat z literką "i" znajdujący
się z prawej strony linka do danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik
w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały
dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość
dokumentu do Microsoft Word.
Ponadto Zamawiający informuje, że ZAŁĄCZNIK NR 5 („Formularz cenowy”) oraz
ZAŁĄCZNIK NR 11 („Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi
Inżyniera Kontraktu”) do SIWZ są dostępne w wersji edytowalnej, gdyż zostały
przygotowane w formacie *.xls, który jest formatem programu Microsoft Excel.
ZAŁACZNIK NR 11 („Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi
Inżyniera Kontraktu”) jest w pełni edytowalny, natomiast ZAŁĄCZNIK NR 5
(„Formularz cenowy”) jest edytowalny w zakresie niezbędnym do wypełnienia
i przygotowania załącznika do oferty.
Pozostałe załączniki do SIWZ, tj.:
- ZAŁĄCZNIK NR 6 („Wzór umowy”),
- ZAŁĄCZNIK NR 12 („Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu”),
- ZAŁĄCZNIK NR 13 („Wzór oświadczenia Inżyniera Kontraktu o wykonaniu
usługi bez udziału Podwykonawców”),
- ZAŁĄCZNIK NR 14 („Wzór oświadczenia Inżyniera Kontraktu z wykazem
podmiotów uczestniczących w realizacji usługi”),
-  ZAŁĄCZNIK NR 15 („Wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy”)
dostępne są jedynie w formacie *.pdf, gdyż nie stanowią one dokumentów lub
oświadczeń składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Natomiast ZAŁĄCZNIK NR 2 (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -
JEDZ/ESPD) do SIWZ został udostępniony jako plik w formacie *.xml, który
należy wczytać na stronie https://espd.uzp.gov.pl/.
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Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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