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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
Data 18.06.2019 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia
pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi
na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła:
Pytanie 1
Dlaczego Państwo chcą pobierać kaucje w wysokości 10% kwoty usługi jako zabezpieczenie wykonania pracy skoro już
wcześniej zabezpieczamy Państwa Polisą OC na 500 000 PLN. Pierwszy raz spotykam się z podwójnym zabezpieczeniem tej
samej czynności.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, iż posiadanie dwóch wymogów gwarantuje zabezpieczenie interesów
Zamawiającego będącego właścicielem relokowanego mienia.
Pytanie 2
Dlaczego Państwo życzą sobie pudła z tektury 5 warstwowej o wymiarach 60x40x40. Pudło takie z kompletem książek czy też
innych dokumentów waży około 35-40kg. W tym wypadku muszą je dźwigać dwie osoby co bardzo wydłuża czas pracy.
Lepszym rozwiązaniem jest pudło 35x35x50 gdzie wchodzi ilość dokumentów czy książek o wadze nie przekraczającej 15kg
i wtedy bez problemu może je przenosić jedna osoba. Proszę wziąć pod uwagę fakt że wielokrotnie pudła te trzeba nosić po
piętrach a im większa ich waga tym szybsze zmęczenie i wydłuża to czas pracy tej samej czynności.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza mniejsze pudełka, ale o podobnych parametrach grubości, czyli 5 warstwowe,
chodzi o to by nie uległy zniszczeniu książki czy też inne przedmioty będące przedmiotem przeprowadzki.
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