WIZP.271.17.1.2019

Kościerzyna, dnia 26.04.2019r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów
przeciwpożarowych

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brakuje przedmiaru robót elektrycznych. Prosimy
o udostepnienie.
Wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w załączonym
przedmiarze należy ująć w ogólnej cenie ofertowej.
2.

Czy na projektowanej instalacji hydrantowej, przed zestawem wodomierzowym nie powinien być uwzględniony
zawór antyskażeniowy, który ma na celu ochronę wody pitnej przed możliwością skażenia wtórnego,
spowodowanego przepływem zwrotnym. Taki zwrotny przepływ może nastąpić w przypadku:
 spadku ciśnienia w sieci wodociągowej ( pęknięcia przewodów, praca pomp, duże pobory),
 w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego mającego swe źródło poza instalacją wodociągowa, u odbiorcy.
Jeśli tak, to prosimy o jego uwzględnienie w dokumentacji projektowej i przedmiarze.
W ofercie ująć montaż zaworu antyskażeniowego.
3. Przed i za projektowanym zaworem pierwszeństwa należy zamontować zawory odcinające. Prosimy o ich
uwzględnienie w dokumentacji projektowej i przedmiarze.
W ofercie ująć montaż zaworów odcinających.
4. W jednym z zestawień stolarki, a także w przedmiarze widnieją drzwi DW3. Z kolei na rzutach i zamiennym
zestawieniu stolarki już nie. Czy te drzwi wchodzą w zakres zamówienia?
Drzwi D-W3 nie ujmować w ofercie. W branży architektonicznej wiążące rysunki znajdują się w folderze
„b. architektoniczna - rysunki zamienne”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
14.05.2019r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 14.05.2019r. o godz. 10:15 w pok. 13 tut. Urzędu.
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego.
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