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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie. W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie BIP zakres prac do wykonania odzwierciedla przedmiar robót. Nie zamieszczono dokumentacji projektowej, w której uszczegółowione byłyby rozwiązania funkcjonalno estetyczne, czy kolorystyczne w poszczególnych pozycjach. Dotyczy to m. in. balustrad schodowych, kształtu i wypełnienia, krat, doświetlaczy piwnicznych, poziomu jakościowego i kolorystycznego płytek ceramicznych itp. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar opisuje przedmiot zamówienia w sposób nie narzucający wykonawcy zagłębianie się w szczegóły wymienionych rozwiązań, a będzie to tematem uzgodnień dla wybranego oferenta z przedstawicielami zamawiającego i użytkownika.

Odpowiedź. W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych Zamawiający uzupełnia opisy:
	okładziny podłogowe z płytek – płytki gresowe w odcieniach beżu antypoślizgowe o kącie poślizgu klasy min R9 i klasie ścieralności min. PEI4;
	balustrady wewnętrzne – balustrady z profili i prętów stalowych ze stali nierdzewnej;
	balustrady zewnętrzne – balustrady z profili i prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w odcieniach szarości, układ prętów pionowy;
	kraty doświetlaczy piwnicznych – wzór krat zgodny z dokumentacją fotograficzną;
	kraty wewnętrzne - kraty z stalowych profili kwadratowych w układzie pionowym (układ klasyczny kraty) ocynkowane malowane proszkowo.

Pozostałe elementy zamówienia niewpływające na cenę będą uzgodnione z wybranym w toku postępowania Wykonawcą.

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 4 czerwca 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 4 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.

