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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku  

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Zgodnie z dokumentacją projektową (część I: „Projekt termomodernizacji budynku” str. 20 pkt 4.4.5.) należy wymienić wszystkie parapety zewnętrzne, natomiast w przedmiarze (poz. 1.5.1) nie zostały ujęte parapety we wszystkich oknach. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, czy w zakres przetargu wchodzi wymiana wszystkich parapetów, jeżeli tak prosimy Zamawiającego o zmianę przedmiaru robót.
Odpowiedź. Zgodnie z dokumentacją projektową zakres robót obejmuje wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w cenie oferty.

Pytanie 2. Zgodnie z dokumentacją projektową (cześć I: „Projekt termomodernizacji budynku” str. 20 pkt 4.4.5.) należy zamontować nawiewniki okienne. Prosimy Zamawiającego o informację czy będą to nawiewniki higrosterowane czy ciśnieniowe? Ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź. W ofercie należy przyjąć nawiewniki automatyczne ciśnieniowe.

Pytanie 3. Zgodnie z przedmiarem pozycję 1.1.1.16 dotyczącą załadunku i wywozu złomu należy pomniejszyć o zysk z tytułu sprzedaży złomu, a w pozycji 1.1.2.13. uzyskane środki ze sprzedaży złomu należy wpłacić na konto Inwestora. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w tych pozycjach należy ująć jedynie załadunek i wywóz złomu, bez uwzględniania zysku z jego sprzedaży?
Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zyski możliwe do uzyskania z tytułu sprzedaży złomu, w tym opisanego w poz. 1.1.1.16 i 1.1.2.13 przedmiaru, należy uwzględnić w cenie oferty.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 28 czerwca 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca  2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.


