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Dotyczy: przetargu nieograniczonego 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 wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi'

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi,

elementami małej architektury z docelowym uksztattowaniem, zagospodarowaniem i

oświetleniem terenu oraz infrastruktury doosiedlowej' Roboty realizowane będą w Gdańsku

przy ulicy Unruga na działkach nr 10/308, 10/315 obręb 74 (wydzielonych z działki Lol256\

będących własnością Zamawiającego, oraz na działkach nr 1:olŻ7o, LolŻ59' 1016' tolŻ35'

to/Żg1" 1O/Ż3Ż i na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura

towarzvsząca Wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi'

Zgodnie z art. 38 ust Ż

Budownictwa Społecznego
modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 1. W związku z zapisem w Rozdz. V ust' 1 S|WZ dot' warunku udziału w

postępowaniuwzakresieposiadaniawiedzyidoświadczenia:
,,a)w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek wtedy, gdy wykaże, ze W okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wykonał nalezycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończył:(.'..)
2) budynek mieszkalny, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej' centrum handlowe itp'

wyposażony w windv osobowe"

Prosimy o wyjaśnienie, czy WW. Warunek zostanie spełniony jedynie w przypadku wykonania

budynku wyposażonego W co najmniej 2 windy osobowe? Czy wykonanie jednego budynku

wyposażonego W jedną windę osobową będzie potwierdzało spełnienie ww' warunku? Czy

wykonanie kilku budynków, z których każdy wyposażony był w jedną windę osobową będzie

potwierdzało spełnienie ww' warunku?

odpowiedź: Warunek zostanie spełniony w przypadku wykonania budynku wyposażonego

w co najmniej 2 windY osobowe

Pytanie 2. Zgodnie z zapisem w Rozdz' lll ust' 17 SIWZ:

Z tytułu korzystania przez Wykonawcę z placu budowy wyposażone8o W wodę oraz prąd do

celów budowlanych itp., zamawiającemu przysługuje od WykonawcY Wynagrodzenie

ryczałtowe w wyiokoś ri ą 'l" (cztery procent) netto + VAT od wynagrodzenia umownego

brutto.
l Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o.o., 80_744 Gdańsk, ul' Królikarnia 13'

i r tel.(o5s) 32O3748,Iax(os8)3o1gog:,-Ń,p saz-ioll-lts,SądRejonowyGdańskPółnocwGdańsku-KRS0000090406;
.d1 

.--.Ą - Właściciel r00% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk, Kapitał zakładowy - 99192_000 PLN

(| -y Bank Gospodarstwa Krajowego oddziai w Gdańsku, ul, Kowalska 10, nr rachunku: 7Ż LI3o 1121 8600 0000 0000 5768

i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo

,,Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców i
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Prosimy o wyjaśnienie, czy W WW.
ryczałtowo opłaty za zużycie wody
rozliczane dodatkowo.

wynagrodzeniu dla Zamawiającego zawarte są takzei energii elektrycznej, czY też zużycie tych mediów

odpowiedź: W ww' wynagrodzeniu dla Zamawiającego zawarte są także ryczałtowo opłatyza zużycie wody i energii elektrycznej.
Pytanie 3. Zgodnie z Rozdz.7 ust. ZS|WZ:
Zamawiający dopuszcza przekazvwanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjipisemnie, droga elektroniczna lub faksem.
Zarowno w treści ogłoszenia o zamówieni, jak islWZ brak jest adresu poczty elektronicznejZamawiającego' Prosimy o uzupełnienie.
odpowiedź: Adres poczty elektronicznej Zamawiającego _ biuro@tbsmotlawa.pl'Pytanie 4' 7wracamy uwagę, ze wzór podany w Rozdz. Xlll Ad 2), służącydo obliczenia ilościpunktów przvznanYch ofercie w kryterium Termin płatności jest błędny - wg obliczeń najego podstawie maksymalną ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzyma oferta znajkrótszym, a nie najdłuższym terminem płatności. Wnosimy o korektę WW. Wzoru.odpowiedź:Zamawiający koryguje wzór. obowiązują cY wzorprzedstawia się następująco:

Termin płatności faktury badanej oferty (min 21 dni - max 30 dni)TP=
x 1"00 x 5%Max termin płatności faktury (3o dni)

,ł

Pytanie 5' Zgodnie z pkt 8) Formularza ofertowego stanowiącego zał. nr ]. do SIWZ:Końcowa i częściowe faktury VAT będą regulowane w terminie .... dni {mir30 dni), licząc od dnia następnego po aniu oor*.
względem formalnym i materialnym faktury VAT.
W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca poda w oferciedłuzszy niz 30 _ dniowy termin płatności, d" o;";;;.rru * kryterium Termin płatnościzostanie przyjęty termin 30 dni, natomiast w przypadku, gdy Wykonawca poda w oferciekrótszy niz 2]--dniowy termin płatności, jego oferta zostanie odrzucona.
odpowiedź: Wykonawca powinien w ofercie podać termin płatności faktury nie krótszy niż21 dni i nie dłuższy niż 30 dni. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona.Pytanie 6. Prosimy o wyjaśnienie ponizszego zapisu s L0 ust. 4Wzoruumowy:W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, Wykonawca możezamieścić klauzule dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zzastrzezeniem, że środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą zaspokojonemiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszyńi podwykonawcami po uregulowaniupłatności danej faktury za wykonanie robót.
Czy oznacza to, ze Wykonawca nie będzie mógł zatrzymaćkwoty zabezpieczenia należytegowykonania umowy z kwoty płatności za fakturt wystawion ąprzezPodwykonawcę?odpowiedź: Zapis ten oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł zatrzymać kwotyzabezpieczenia należytego wykonania umowy z kwoty płatności za fakturę wystawionąprzez Podwykonawcę
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Zamawiający zmienia termin składania ofert,

termin składania i otwarcia ofert" ust.L i 2 lit'
w związku z powyzszym Rozdział Xl ,,Miejsce i

,,a" olrzymuje 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 13, pokój nr to4

(sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.tO.20L5 r' do godziny 1139

Jezeli Wykonawca nie dostarcza oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien

nadać ją z takim wyprzedzeniem czasoWYffi, aby oferta dotarła do Zamawiającego przed

upływem terminu do składania ofert'

2. Otwarcie ofert.
a) ZłoŻone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 27'Lo'2oL5 r' o godz'

lt15 w siedzibie Zamawiającego W Gdańsku, ul. Królikarnia ]-3, pok' nr 104 w obecności

przedstawicieli WykonawcóW, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert'

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'

ToWarzystwoBudownictwaSpołecznego,,Motława,,Sp.zo'o.,80.744Gdańsk,ul.Królikarnia13,
tel.(o58) 32o3748,fax(o58)3o19693,NlP583-26-77_715,SądRejonowyGdańskPółnocwGdańsku_KRS0000090406;
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