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Pt. Wykonawcy

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
01-00, będących własnością Zamawiającego oraz na wszelkich innych działkach, na których będzie
przebiegała infrastruktura towarzyszącawraz z wszelkimi robotami tymczasowymi itowarzyszącymi orazz
prowadzeniem serwisu klimatyzacji, kotłownigazowej, wentylatorów wywiewnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego
,,Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania WykonawcóW oraz zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Pytanie 1: Z jakiego materiału mają zostać wykonane parapety wewnętrzne?
odpowiedŹ: Parapety Wewnętrzne mają być drewniane w kolorze białym'

Pytanie 2: Na powierzchniach ukośnych na poddaszu w budynku B zgodnie z projektem na płytach GKF
przewidziany jest tynk gr. L cm' Czy to rozwiązanie będzie stosowane?
odpowiedź: Grubość tynku należy wykonać zgodnie z wybraną technologią producenta do ścian skośnych z
płyt GKF'

Pytanie 3: Z jakiego materiału io jakiej grubości powłoki, bądź w jakim systemie ma zostać wykonana
izolacja ścia n fundamentowych?
odpowiedŹ: Zgodnie z opisem technicznym punkt 3.L.4'3. lzolacje przeciwwilgociowe itermiczne _ nalezy
wykonać izolację ścian fundamentowych z mas bitumicznych. Grubość powłoki należy wykonać zgodnie z
instru kcją system u przewidzia n ą przez prod ucenta wyrobu.

Pytanie 4: Z jakiego materiału mają zostać wykonane przewody wentylacyjne oraZ przewód spalinowy?
odpowiedź: Kanały wentylacyjne wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej. Kanały spalinowe, zgodnie z
opisem technicznym zawartym w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych (punkt 7.4), wykonane ze
stali odpornej na korozję o średnicy wynikającej z wymagań dla zastosowanego kotła

Pytanie 5: Czy w pomieszczeniach wykończonych wykładziną mają zostać wykonane cokołu z wykładziny?
odpowiedŹ: Cokoły należy wykonać z wykładziny

Pytanie 6: Zgodnie z opisem projektu architektonicznego okna należy zamocować w warstwie ocieplenia,
jednakże załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacja nie przedstawia
szczegółu takiego montażu. Prosimy zalączyĆ szczegół montażu okien, zawierający takie rozwiązanie
montażu parapetóW wewnętrznych.
odpowiedź: okna należy zamontować poza obrysem ściany w warstwie docieplenia przy pomocy konsol
bocznych igórnych zgodnie z technologią producenta danego okna' Producent okien posiada w swojej
ofercie wszelkie rysunki montażowe związane z montazem parapetów Wewnętrznych i zewnętrznych.
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Parapety białe wewnętrzne wykonane z drewna'

Pytanie 7: Prosimy wyjaśnić na czym dokładnie polegać ma rekonstrukcja ściany elewacji frontowej

budynku C od strony ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa. Z jakiego materiału konstrukcyjnego oraz

wykończeniowego ma zostać wykonana ta ściana.

odpowiedź: Ściana zewnętrzna wykonana z betonu komórkowego' Wszelkie elementy dekoracyjne należy

wykonać w technologii tradycyjnej z profili ciągnionych z zaprawy mineralnej, malowane zgodnie z

dokumentacją. Tynki na rekonstruowanym budynku należy wykonać jako tynki konserwatorskie.

Pytanie 8: Przedmiar robót branży budowlanej obejmuje montaż styropianowych listew przyokiennych,

jednakże nie odnajduje to odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej. Czy konieczny jest montaż takich

listew wokół wszystkich okien?
odpowiedź: Pozycja 298 kosztorysu branży konstrukcyjno-architektonicznej jest wykorzystona poprzez

analogię. Zamawiający Wymaga zastosowania przyokiennych listew PVC z siatką, np. firmy Bella-Plast Sp. z

o.o., jako wykończenia krawędzi pomiędzy stolarką okienną a izolacją termiczną ościeży okiennych.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ,,Wzór Umowy":

- S 3 ust. 12 pkt a) otrzymuje nowe brzmienie:

,,dowód zapłaty naleznego wynagrodzenia podwykonaWcom i dalszym

rozliczeniem według Wzoru który stanowi załącznik nr 2 do umowy."

Zamawiający w załączeniu przekazuje załącznik nr 2 do umowy - Rozliczenie do

podwykonawcom wraz z

dowodu zapłaty

- $ 10 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

,,Wykonawca określi z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin płatności wynagrodzenia

krótszy od terminu płatności faktury VAT (częściowych oraz końcowej) Wykonawcy wynikających z

niniejszej Umowy, przy czym taki aby termin wymagalności zapłaty przypadł przed terminem wypłaty

wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa regulacja dotyczy także dalszych podwykonaWców."

- 5 16 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

,,Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbiór winien być przygotowany przez

Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością. lnspektor Nadzoru Wyznacza datę potwierdzenia

wykonanego elementu robót lub odbioru nie później niż na 7 dzień od daty otrzymania zawiadomienia o

wykonaniu elementu robót lub osiągnięciu gotowości do odbioru. Potwierdzenie wykonania zakończonych

elementów robót lub odbiór przez Zamawiającego musi być poprzedzony przyjęciem robót przez

Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. o wyznaczeniu terminu potwierdzenia

wykonania elementu robót lub odbioru lnspektor Nadzoru zawiadamia uczestnikóW odbioru."

Powyższe wyjaśnienia są zmianą Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ust. 2 i 4

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zostają przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy
pobrali materiały przetargowe oraz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i od tej

chwili są dla nich wiążące.

Z poważaniem
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Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

oświadczamy iż rozliczenie powyżej jest zgodne ze stanem faktycznym i zostały uregulowane
wszystkie Wyma8ane zobowiązania zwyżej wymienionej faktury pomiędzy Wykonawcą a
podywkonawcą lub dalszymi podwykonawcami oraz Wyknawca lub podwykonawcy nie zalegają z
płatnoscią za roboty wynikające z przedstawionego rozliczenia wobec Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców

Wykonawca Podwykonawca

Podwykonawca Dalsi Podwykonawcy

* Proszę o wskazanie ogólnego rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Podwykonawcą lub dalszymi
Podwykonawcami a w przypadku rozliczeń wewnętrznych wskazanie tytułem rozliczenia
wewnetrzne pomiedzv Wvkonawca a podwvkonawca lub dalszvmi podwvkonawcami

Tytuł Kwota Opis
Umowa lub faktura z której
wynika kwota nalezna

kwota nalezna za prace brutto opis z faktury

Dowód zapałaty nr, data z

którego wynika kwota
za płacona

Kwota fa ktycznie za płacona

zgodna z dowodem zapłaty
opis zgodny z dowodem zapłaty

RÓżnica kwot
kwota roznicy pomiedzy kwotą
z umowyf faktury a dowodem
za płaty

opis z z czego wynika różnica*
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