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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego
w Drawsku Pomorskim".

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie Zali. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Uprzejmie informuję, że w oparciu o dokumentację załączoną w materiałach przetargowych,
a w szczególności dotyczy to części rysunkowej, która zapisanajest w formacie PDP, Oferent nie jest
w stanie określić m.in. ilości mb rur. Jednocześnie Zamawiający w SIWZ zastrzega sobie prawo do
przedstawienia, najego wezwanie, kosztorysu (Rozdz. XII pkt. 3). W świetle powyższych faktów
ponownie prosimy o załączenie przedmiaru robót lub zwymiarowanych rysunków na podstawie których
będzie możliwość określenia ilości rur oraz ich izolacji.
Jednocześnie w materiałach przetargowych brak jest rysunku SW-09-04 Oznaczenia urządzeń
i wyposażenia - zestawienie.
Odp. Zamawiający informuje, że format PDF zachowuje formatowanie pierwotnego rysunku,
wszystkie rysunki są sporządzone w skali 1:50. Z rysunków można wyliczyć niezbędną ilość
materiałów. Część rysunków posiada odnośniki z wymiarami.
Jednocześnie Zamawiający załącza rysunek SW-09-04 Oznaczenia urządzeń i wyposażenia-
zestawienie.

2. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w SIWZ rozdz. II pkt.l dotyczący terminu wykonania przedmiotu
zamówienia. Zaproponowany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu (od Ol. do
3l.03.2020 r) w związku zakresem prac do wykonania i technologiąjestterminem nierealnym.
Przekładem tu jest zakres robót budowlanych obejmujący w szczególności wykonanie posadzek. Proces
technologiczny związany z ich wykonaniem wymaga określonego czasu po wykonaniu wylewki
grubości ok. 60 mm na osiągnięciu przez nią właściwości umożliwiających wyłożenie płytkami a
później do możliwości użytkowania czyli przystąpieniem do wykonywania robót pozostałych branż tj
instalacji sanitarnych i elektrycznych.
W świetle powyższych faktów wnosimy wnikliwą analizę i wydłużenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia na okres do 31,08,2020 r. oraz zamianę kryterium z "wysokości kar umownych" na
kryterium "skrócenie terminu".
Odp. Zamawiający informuje, że w Rozdz. II pkt. 1 SIWZ zawarte są następujące terminy:
,,1. Termin wykonania zadania inwestycyjnego od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi

za wady przedmiotu w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego."

Także w ogłoszeniu o przetargu w BZP widnieje data: ,,11.8) Okres, w którym realizowane
będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta urnowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01 lub zakończenia: 2020-07-31"
W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert.
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3. Na rysunku SW-03.0l na czerwono widnieje napis "oznaczenia urządzeń i wyposażenia
podano na rysunku SW-08.04" niestety rysunek ten nie został załączony w dokumentacji
na stronie zamawiającego. Opis techniczny także nie zawiera doborów/parametrów pomp
obiegowych, mieszaczy itp. W związku z powyższym proszę o załączenie rysunku SW-
08.04 aby sprecyzować przedmiot zamówienia
Odp. Zamawiający załącza rysunek SW-09-04 Oznaczenia urządzeń i wyposażenia -
zestawienie
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