WIZP.271.5.3.2015

Kościerzyna, dnia 11.02.2015r.
……………………
……………………
……………………

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. Czy Zamawiający dopuści zegary aluminium szkło o średnicy 41 cm?
Tak, Zamawiający dopuści takie zegary.
2. Czy Zamawiający dopuści kosze w pkt. 4 o poj. 15 l kolor marmurek o wymiarach: wysokość 40 cm,
szerokość 36 cm, głębokość 34 cm?
Tak. Zamawiający dopuści kosze o takich wymiarach jednak w białym kolorze obudowy i z pedałowym
przyciskiem otwierania
3. Czy kaseta rolety wewnętrznej w Inkubatorze w Bytowie, może być wykonana z PCV a nie aluminium?
Kaseta rolety wewnętrznej może być wykonana z PCV.
4. Przetarg obejmuje tylko i wyłącznie dostarczenie czy też montaż i rozmieszczenie poszczególnych
elementów? W przypadku montażu, czy w miejsca ustawienia urządzeń są doprowadzone media?
Niniejsze zamówienie obejmuje dostarczenie i montaż poszczególnych elementów. W tych miejscach są
doprowadzone media.
5. W wyjaśnieniach udzielonych w dniu 10.02.2015r. pojawiają się pytania o tą samą pozycję ale udzielone
są różne odpowiedzi tj. pytanie 5:
„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.”
oraz pytanie 21:
„21. Proszę o podanie rozmiaru tablicy informacyjnej z nazwami firm pkt 19 opisu przedmiotu
zamówienia.
Wymiary: długość - 2,00 m, szerokość - 90 cm.”
W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie, które wymiary są poprawne.
Poprawne wymiary tablicy informacyjnej powinny wynosić: długość: 200 cm, szer.: 90 cm.
6. W związku z postępowaniem nr ZP 5/2015 na Dostawę wyposażenia w meble, sprzęt kuchenny
i artykuły gospodarstwa domowego do budynków inkubatorów przedsiębiorczości w Bytowie,
Kościerzynie, Lęborku i przesłanymi odpowiedziami na zapytania zwracamy się do Państwa z prośbą
o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.02.2015 r. lub chociażby o 2 - 3 dni. Spowodowane
jest to koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach na podstawie zamieszczonych odpowiedzi na
zapytania.
W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 18.02.2015r. do
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godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 18.02.2015r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.

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