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Pt. WykonawcY

Dotyczy: przetargu nieograniczoneSo na wykonanie prac przygotowawczych placu

budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych

wielorodzinnych Unruga 3A i 48 wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy,

instalacjami wewnętrzńymi, windami osobowymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi'

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi,

elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i

oświetleniem terenu oraz infrastruktury doosiedlowej. Roboty realizowane będą w Gdańsku

przy ulicy Unruga na działkach nr 10/308,Io/3t5 obręb 74 (wydzielonych z działki tolŻ56\

będących własnością Zamawiającego/ oraz na działkach nr IOlŻ7o, IolŻ59' t0l6' !olŻ35'

IolŻ3L, tolŻ3Ż i na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura

towarzysząca Wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi'

Zgodniezart.38ust2i4UstawyPrawozamówieńpublicznychTowarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motlawa Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców i

modyfikuje treść SlWZ.

Pytanie L. W załączniku nr 3 do S|WZ _ Wstępny harmonogram robót jako data zakończenia

robót jest 15.10.20L6 r., a w SIWZ L4'Lo.Ż016 r' Którą przyjąć jako prawidłową?

odpowiedź: Prawidtową datą zakończenia robót jest 14'10.2016 r' i taką należy przyjąć jako

prawidtową'
Pytanie 2. w opisie projektu instalacji elektrycznych jest zapis: ,,Ponadto w budynku

przewidziano instalowanie 3-fazowych kuchenek elektrycznych oraz zmywarki w każdym

mieszkaniu,,'CzY w ofercie ująć koszty dostawy i montażu zmywarek?

odpowiedŹ: W ofercie nie należy ujmować kosztów dostawy i montażu zmywarek'

Pytanie 3. Producenci kuchenek elektrycznych oraz zmywarek oferują 24 miesiące

gwarancji, wymóg Zamawiającego to 60 miesięcy' Prosimy o wskazanie przykładowych

typów kuchenek i zmywarek, które są objęte 60_ miesięczną gwarancja producenta'

odpowiedŹ: Zamawiający wymaga udzielenia gwaran cji przez Wykonawcę na wszystkie

roboty i zamontowane urządzenia na okres 60 miesięcy'

Pytanie 4. Czy oświetlenie zewnętrzne wycenić w wersji LED zgodnie z projektem, czy W

wersji tańszej?
odpowiedŹ: oświetlenie zewnętrzne należy wycenić w wersji LED zgodnie z projektem'

Pytanie5.Czywharmonogramierobótprzyjąćpodziałnaelementyfakturowaniazgodniez
przyjętym w tabelach elementów przedmiarów inwestorskich, czy można dokonać innego

podziału ?

i odpowiedź: Wykonawca może dokonać innego podziału'
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Zamawiający zmienia termin składania ofert, w związku z powyższym Rozdział Xl ,,Miejsce itermin składania iotwarcia ofert" ust.]. i 2lit',,a" otrzymuje noWe brzmienie:

1. Składanie ofert.
oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa
Społecznego ,,Motława" sp. z o.o', 8O-744 Gdańsk, ul. Królikarnia L3, pokój nr Lo4(sekretariat), w nieprzekraczarnym terminie do dnia z6.ro.zo]rs r. do godziny r13g
Jeżeli Wykonawca nie dostarcza oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien
nadać ją z takim wyprzedzeniem czasoWVffi, aby oferta dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu do składania ofert.

2. Otwarcie ofert.
a) ,Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 26.Lo.2oL5 r. o godz.
11€ w siedzibie Zamawiającego W Gdańsku, ul. Królikarnia ].3, pok. nr L04 w obecności
przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąc udział w otwarciu ofert.

Powyższe wyjaśnienia są zmianą Specyfikacji tstotnych Warunków Zamówienia w trybie
art' 38 ust' 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zostają przekazane
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrati materiały przetargowe oraz zostają zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego i od tej chwlli są dla nich wiążące.
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I' Z poważaniem

ToWarzystwo Budownictwa Społecznego,,Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13,
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