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Wszyscy uczestnicy postępowania
Działając w mieniu Zamawiającego Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku (dalej „Zamawiający”) w związku z prośbami, o wyjaśnienia treści Warunków
Zamówienia, podajemy treść pytań i odpowiedzi w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1
„Prosimy o udostępnienie Planu Schematycznego Układów Torowych na podstawie których
Wykonawca robót SRK ma wykonać koncepcję projektową.”
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający dysponuje tylko dokumentami przetargowymi ze strony PKP PLK, link do materiałów
został podany w Warunkach Zamówienia.
Pytanie 2
„Z uwagi na złożoność zapytania ofertowego oraz procedury na które nie mamy wpływu, związane z
uzyskaniem wadium w formie gwarancji bankowej, prosimy o zmianę terminu składania ofert z 05.09 br.
na 12.09.2019 r.”
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający podtrzymuje termin złożenia oferty.
Pytanie 3
„Z uwagi na bardzo krótki termin złożenia oferty, czy Zamawiający dopuści zmianę formy wpłaty wadium
po terminie złożenia oferty? Zmiana dotyczyłaby wymiany wadium wniesionego w formie gotówkowej na
gwarancję bankową.”
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający podtrzymuje zapisy z Warunków Zamówienia..
Pytanie 4
„Dotyczy kryterium ocena terminu realizacji.
Prosimy o wyjaśnienie jaki termin wykonania koncepcji projektowej we wszystkich branżach ma
zaproponować Wykonawca, aby uzyskać odpowiednio 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt niniejszym
kryterium.”
Odpowiedź na pytanie 4
Oferent otrzymuje za dochowanie terminu 10 punktów w przypadku zaznaczenie opcji TAK dla terminu
sporządzenia koncepcji do 20.09.2019 lub 0 punktów w przypadku zaznaczenia opcji NIE dla terminu
sporządzenia koncepcji do 20.09.2019.
Pytanie 5

„Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień (z dnia 28.03.2018 r.)
paragraf 8 pkt 2 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Konsorcjum firm (tj. Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia).”
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu.
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