BZP.271.7.2019
Wodzisław Śląski, 29 kwietnia 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
w przetargu nieograniczonym pn.:

Termomodernizacja budynku OSP Radlin II

PYTANIE 1:
Proszę o udostepnienie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji c.o.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dysponuje dodatkową dokumentacją dotyczącą instalacji c.o. poza
opublikowanym projektem branży budowlanej oraz projektem dotyczącym instalacji gazowej.
Dokumentacja branży budowlanej oraz dotycząca instalacji gazowej jest udostępniona jako
załącznik do ogłoszenia (pliki do pobrania.pdf) o
przetargu BZP.271.7.2019 Termomodernizacja budynku OSP Radlin II – https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013
Ponadto informuję, że ww. projekty (znajdujące się w plikach do pobrania) obejmuje remont
istniejącej instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni węglowej na kotłownię gazową. Układ i
trasa instalacji nie uległa zmianie jedynie należy wymienić elementy instalacyjne na nowe.
Zestawienie materiałów i prac związanych z remontem instalacji c.o. zostało ujęte w
przedmiarze oraz załączonym dokumencie - zestawieniu materiałów, które udostępniamy
pomocniczo do opisu instalacji.

PYTANIE 2:
W związku z planowanym przystąpieniem do w/w przetargu prosimy o informację czy w
razie sprzyjających warunków Zamawiający dopuszcza zrealizowanie i rozliczenie całego
zakresu inwestycji w roku 2019?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania całego zakresu inwestycji w 2019 roku, ponieważ
środki na powyższą inwestycję zostały zabezpieczone w budżecie częściowo w 2019 ( do kwoty
110.000,- zł brutto) i częściowo w 2020.

PYTANIE 3:
Zgodnie z działem 18, pkt. 1, ppkt 1) SIWZ na formularzu oferty należy złożyć oświadczenie
o okresie związania ofertą – nie zostało to jednak ujęte w przedstawionym wzorze formularza
oferty. Czy zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dopisał oświadczenie w formie
dodatkowego punktu?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca dopisał oświadczenie w formie dodatkowego
punktu w formularzu ofertowym. Nie dopisanie powyższego punktu nie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.

PYTANIE 4:
W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze budowlanym nie ujęto zajęcia pasa drogowego
w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego na czas prowadzenia robót dotyczących elewacji
południowej. Prosimy Zamawiającego o informację czy koszt zajęcia pasa drogowego, jak
również stworzenie projektu
organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy czy
Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Koszt zajęcia pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót leży
po stronie Wykonawcy. Kwestie te zostały ujęte w § 3 ust 2 pkt e) i r) wzoru umowy –
obowiązki stron - Wykonawca:
e) zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje na własny koszt plac budowy. Wykonawca jest
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić,
w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i
parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę.
r) opracuje oraz dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, w zakresie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
___________________________________________________________________________
W związku z wyżej wymienionymi odpowiedziami, jak również z odpowiedziami, które ukażą
się w najbliższym możliwym terminie, Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2018r. poz.1986 z późn.zm) zmienia się termin
składania i otwarcia ofert, tj.:
Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
nie później niż do dnia 13 maja 2019 r., do godz. 10.30
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 11.00
w sali 202 (I piętro) Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4.

PREZYDENT MIASTA
/./ Mieczysław Kieca

