WIZP.271.5.2.2015

Kościerzyna, dnia ……02.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia w meble, sprzęt kuchenny i artykuły
gospodarstwa domowego do budynków Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie,
Lęborku”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. W jakiej technologii wykonana jest strona internetowa, która ma zostać zmodyfikowana?
Strona internetowa jest wykonana w technologii PHP.
2. Czy do budowy strony jest wykorzystywany system ?Framework CMS? Jeśli tak to jaki i w jakiej
wersji?
Nie, do budowy strony wykorzystywany jest autorski silnik CMS.
3. Jaki silnik bazodanowy jest wykorzystywany przez stronę internetową?
Wykorzystywany jest silnik bazodanowy MySQL.
4. Prosimy o doprecyzowanie zapisów do niżej wymienionych pozycji:
1) Wieszak na ubrania stojący – prosimy o określenie wykończenia metalu. Czy ma to być wieszak
malowany proszkowo czy w wersji chromowanej
Wieszak na ubrania należy wykonać w wersji chromowanej.
2) Szyld zewnętrzny – prosimy o określenie wymiarów zewnętrznych oraz podanie szczegółów
technicznych: wysokość, szerokość i głębokość liter, kolor wypełnienia, rodzaj czcionki, ilość liter.
Szyld zewnętrzny. Kaseton szyldu wykonany z podkładu aluminiowego, grafika wypukła z pleksi mlecznej, lico
pleksi kolorowe 3 mm, oświetlenie grafiki, wymiary zewnętrzne: długość - 1,20 m, szerokość - 1,60 m.
Projekt szyldu na podstawie pliku stolem_LOGO.pdf zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Strona internetowa rozbudowa – prosimy o dokładne doprecyzowanie jakie funkcje mają być
realizowane przez stronę internetową oraz czy projekt podlega tylko aktualizacji czy stworzenia
całego nowego produktu.
Należy rozbudować istniejące strony internetowe Inkubatorów o funkcjonalności opisane w SIWZ.
5. Prosimy o doprecyzowanie zapisów do pozycji LP. 19 – tablica informacyjna zbiorcza, wewnętrzna.
System linkowy, stalowy INOX. Tabliczki z pleksi bezbarwnej o grubości 8 mm. Prosimy o podanie
dokładnych wymiarów, niezbędnych do przygotowania wyceny.
Wymiary zewnętrzne tablicy informacyjnej zbiorczej: długość - 100 cm, szerokość - 90 cm.
6. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 3 kosze o wymiarze: - wysokość: 438 mm, - szerokość: 280 mm,
- głębokość: 235 mm, abs, kolor obudowy: srebrno – grafitowy?
Zamawiający dopuszcza wykonanie koszy o powyższych parametrach.
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7. Dotyczy pozycji 21 – szyld zewnętrzny.
Proszę o podanie minimalnych wymiarów szyldu zewnętrznego, jaka ma być minimalna wysokość
i szerokość liter? Proszę o podanie treści szyldu.
Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4. 2).
8. Wyposażenie Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie, poz. 21 Szyld zewnętrzny.
Czy Zamawiający określi wymiary oraz napis/nazwę, jaki ma być umieszczony na szyldzie?
Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4. 2).
9. Dotyczy pozycji 3, 2 (Lębork) – kosz do WC.
Czy Zamawiający dopuści kosz o pojemności 10l (+/- 1 l) oraz wymiarach: wysokość +/- 8 cm,
szerokość +/-1 cm, głębokość +/- 3 cm od wymiarów podanych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza wykonanie koszy o powyższych parametrach.
10. Dotyczy pozycji 19 – tablica informacyjna z nazwami firm.
Proszę o podanie minimalnych wymiarów tablicy.
Wymiary zewnętrzne tablicy informacyjnej zbiorczej: długość - 100 cm, szerokość - 90 cm.
11. Dotyczy pozycji 38 – tablica informacyjna, drogowskaz.
Proszę o podanie minimalnych wymiarów tablicy.
Minimalne wymiary tablicy: 450/150 mm (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów
drogowych Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393).
12. Opisy nie zawsze odpowiadają fotografiom. Czy składając ofertę należy kierować się opisem bądź
fotografią?
Składając ofertę należy kierować się opisem.
13. Proszę o podanie wymiarów szafek (szerokości) do aranżacji aneksu przy e-sekretariacie, w opisie
podano 5 szt. szafek wiszących natomiast projekt (wizualizacja) obejmuje 3 sztuki.
Liczba szafek wiszących powinna wynosić 3 sztuki. Aranżacja z podanymi wymiarami szafek
(plik W-16_Aranzacja_aneksu_przy_e-sekretariacie.pdf) zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego.
14. Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie. Pozycja 21: Szyld zewnętrzny.
Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów szyldu oraz miejsca, w którym wymagany będzie jego
montaż - czy będzie to na szczycie budynku, czy koło drzwi wejściowych?
Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4. 2).
15. Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku. Pozycja 10: Zestaw ekspozycyjno-wystawienniczy.
Jaka ilość roll-upów znajduje się w zamówieniu? Z opisu wynika, że jest to jedna sztuka, natomiast na
fotografii pojawiają się trzy sztuki. Proszę o doprecyzowanie.
W wycenie należy ująć 1 szt. roll-upu.
16. Proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonana szafa socjalna pkt. 52 specyfikacji.
Szafka socjalna ma zostać wykonana z metalu.
17. Wykonawca prosi o informację czy w wycenie należy uwzględnić montaż i uruchomienie elementów
OPZ, które wymagają tych czynności.
W wycenie należy uwzględnić montaż i uruchomienie elementów OPZ, które wymagają tych czynności.
18. Wykonawca prosi o uszczegółowienie opisu dot. pozycji 21 Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie –
Szyld zewnętrzny. Wykonawca prosi o podanie wymiarów szyldu, miejsca umieszczenia szyldu (jeśli w
zakresie obowiązków Wykonawcy będzie montaż), napisu (grafiki), które mają być umieszczone na
szyldzie.
Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4. 2). Nie jest możliwe obecnie podanie miejsca umieszczenia szyldu.
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19. Czy Zamawiający w pozycji 32 dopuści dostarczenie modułu do wykonywania komunikacji alarmowej
zgodnej z zainstalowanym sterownikiem dźwigu firmy TechWind a nie producenta Sterlift jak wynika
z opisu technicznego modułu. Z naszej wiedzy dostosowanie modułu GSM o specyfikacji jak podana w
przetargu nie jest możliwe ze względu na jego niekompatybilność z istniejącym sterownikiem dźwigu.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie proponowanego modułu.
20. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji:
Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie. Pozycje 41 i 42. Meble na wymiar.
Czy w wycenie powinny być uwzględnione jedynie meble kuchenne czy również wymienione
w załącznikach sprzęty AGD, jak:
w zał. nr 1: lodówka podblatowa, zlew 1,5 komorowy z ociekaczem, umywalka, czajnik, kuchenka
mikrofalowa
w zał. nr 2. lodówka podblatowa, zlew z ociekaczem i czajnik
Jeśli wycena i dostawa ma obejmować również sprzęty AGD to czy Zamawiający określa minimalne
wymagania do tych sprzętów?
W wycenie poz. 41 i 42 należy ująć tylko meble kuchenne. Sprzęty wymienione w zał. nr 1: lodówka
podblatowa, czajnik, kuchenka mikrofalowa są ujęte w SIWZ i należy je wycenić wg opisu w poz. 10, 12, 11.
Zlew 1,5 komorowy z ociekaczem i umywalka zostały już zamontowane w budynku Inkubatora
Przedsiębiorczości w Kościerzynie. Sprzęty wymienione w zał. nr 2: czajnik i lodówka podblatowa są ujęte
w SIWZ i należy je wycenić wg opisu w poz. 10 i 12, natomiast zlew 1,5 komorowy z ociekaczem został już
zamontowany w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie.
21. Proszę o podanie rozmiaru tablicy informacyjnej z nazwami firm pkt 19 opisu przedmiotu zamówienia.
Wymiary: długość - 2,00 m, szerokość - 90 cm.
22. Czy zamawiający dopuści, aby tablica informacyjna z nazwami firm pkt 16 opisu przedmiotu
zamówienia była rozmiarów 200 x 150 cm - 24 x A4?
Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów niż podane w SIWZ.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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