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Pt. Wykonawcy

DoĘczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac przygotowawczych placu
budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych Unruga 3.Ą i 4B wraz z boksami garazowymi w poziomie piwnicy,
instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i ptzyłączami wodociągowymi,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi'
elęmęntami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i
oświetleniem terenu oraz infrastruktury doosiedlowej. Roboty realizowane będą w Gdańsku
przy ulicy Unruga na działkach nr l0/308, 10/315 obręb 74 (wydzielonych z działkt 101256)

będących własnością Zamawiającęgo, oraz na działkach nr I0l270, 101259, I0l6, I0l235,
IO|Ż3I, IOl232 i na wszelkich innych na ktorych będzie przebtegała infrastruktura
towatzy sząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi'

Zgodnie z art,38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,,Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców.

Pytanie1. Prosimy o przedłuŻenie terminu składania ofert o dwa tygodnie ze względu na

róznorodność robot i materiałów, które trzeba wycenió poza cennikiem standardowym oraz

w celu dokonania rzetelnej wyceny robót budowlanych.
Py.tanie 2: Z uwagi na obszerny zakres materiałów do opracowania w celu przygotowania
rzetelnej oferty prosimy o wyrazenie zgody na przesuniecie terminu składania oferl o l0 dni.

odpowiedŹ'. Zamawiający nie widzi powodu wydłużania terminu składania ofert. W
celu sprawniejszego i szybszego przygotowania wyceny robót na stronie internetowej
umieszczono przedmiary robót w wersji edytowalnej będące w posiadaniu
Zamawiającego.

Powyższe wyjaŚnienia są zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zostają
przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali materiaĘ przetargowe oYa,Z

zostają zamieszczone na stronie internetowejZamawiającego i od tej chwili są dla nich
wiążące.
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