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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę zespołu budynków o funkcji biurowej - budynków B i C
w zespole obiektów przy ul. Reduta Wyskok 2, ul. Prof' Z. Kieturakisa 8, 10 w Gdańsku wrazz wykonaniem
Wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej z docelowym
ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu na działkach nr 463, 464,465 i 466 obręb

0100, będących własnościąZamawiającego oraz na wszelkich innych działkach, na których będzie
przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi oraz
prowadzeniem serwisu klimatyzacji, kotłownigazowej, wentylatorów wywiewnych'

z

i4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp.
z
o.o.
odpowiada
na pytania WykonawcóW oraz zmienia treśćspecyfikacji istotnych
,,Motława
warunków zamówienia.
Zgodnie z art. 38 ust. 2

Pytanie 1:

Z

jakiego materiału ma zostać wykonana elewacja werandy oraz wejścia głównego do budynku?

odpowiedź: Elewacja werandy oraz elewacja wejściowa do budynku
elewacyjnych HPL, z naturalną okleiną drewnianą, np' płyty PRoDEMA.

B ma być wykonana z

płyt

Pytanie 2:Z jakiego materiału ma zostaćwykonana obudowa śmietnika ijednostkizew. klimatyzacji?
odpowiedź: obudowa śmietnika oraz jednostek klimatyzacji ma zostać wykonana, zgodnie z rys.ZW€, z
płyt elewacyjnych HPL, z naturalną okleiną drewnianą, np. płyty PRODEMA. Natomiast obudowa jednostek
klimatyzacji pomiędzy budynkami A i B ma być wykona na z żaluzji stalowych, zgodnie z rys' ZW-4 .
Pytanie 3: Prosimy dokładniej określićizolacyjną płytę nakrokwiową gr. 6 cm, która ma zostać zastosowana
jako warstwa izolacyjna pokrycia dachowego.
odpowiedź: lzolację nakrokwiową należy wykonać z płyt poliuretanowych PlR, np' płyty THERMANo

Pytanie 3: Prosimy określićparametry oraz miejsce, w którym ma zostać Zamontowana platforma dla
niepełnosprawnych '
odpowiedź: W budynkach B iC nie została zaprojektowana platforma dla niepełnosprawnych. Dojściedo
budynków zapewniono z poziomu terenu. Poziom przyziemia budynków został przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Natomiast dostęp do wyższych kondygnacji budynków B i C jest zapewniony
poprzez platformę znajdującą się w istniejącym budynku A.
Zamawiający zmienia termin składnia ofert. W związku z tym Rozdział Xl ust.
nowe brzmienie:
1. Składanie ofert.

'J'

oraz ust. 2 lit. a otrzymuje

oferta powinna zostać zlożona Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa

Społecznego
z
Sp'
o.o.,80-744
Gdańsk,
pokój
ul.
Królikarnia
(sekretariat),
13,
,,MotłaWa"
nr 1O4
w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29.06.2015 r. do eodz. 11:30
Jeżeli Wykonawca nie dostarcza oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien nadać ją z takim
wyprzedzeniem czasowym, aby oferta dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu do składania
ofe rt.
ToWarzystwo Budownictwa Społecznego,,Motława" Sp' z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia ].3,
tel. (058) 32o 37 48, fax (058) 301 96 93, NlP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ W Gdańsku -KRS 0000090406;
Właściciel 1O0% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kbpitał zakładowy - 99 t9Ż ooo PLN

BankGospodarstwa Krajowe8ooddzlałwGdańsku,

ul' Kowalska 10, nrrachunku:721'I3o 11218600o0oooooo5768

2. Otwarcie ofert.

a) Zlożone oferty zostaną otwarte publicznie (częśćjawna) W dniu 29.06.2ot5 r.
o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego W Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju konferencyjnym,
położonym na parterze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu
ofert.

Z poważaniem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o.o', 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13,
tel. (058) 320 37 48, fax (058) 301 96 93, NlP 583-26-77-7 15, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;
Właściciel100% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy - 99 192 ooo PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 IL3o 1121 8600 oooo oooo 5768

