Różan, dnia 26 października 2015 r.

ZS 343-2/2015

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu

21 oraz

23 października 2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku praktycznej nauki zawodu
Zespołu Szkół w Różanie, o następującej treści:
Pytanie 1
Poz. 11 – czy obmiar nie winien być pomnożony przez 6?
Odpowiedź: Tak, należy poz. 11 przemnożyć przez 6.
Pytanie 2
Poz. 29 i 30 – czy obmiar nie winien być pomnożony przez 6?
Odpowiedź: Tak, należy poz. 29 i 30 przemnożyć przez 6.
Pytanie 3
Czy nie jest błędem niewykonanie obróbek blacharskich (pasa pod i nadrynnowego)
w I etapie?
Odpowiedź: W górnej części ścian na styku z dachem należy przewidzieć w I etapie ułożenie
pasa styropianu (docieplenie) szer. 50 cm gr. zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie
deski okapowej i obróbek blacharskich z blachy (pas podrynnowy i nadrynnowy).
Pytanie 4
Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami, dalej: „PZP”) zwracamy
się z prośbą o podanie kwoty jaką Zamawiający przeznacza na sfinalizowanie całości
zamówienia.
Odpowiedź: Kwota przeznaczona na zrealizowanie zadania wynosi: 314 000,00 pln,
(słownie: trzysta czternaście tysięcy złotych 00/100).

Pytanie 5
Czy etap I zadania należy wykonać do 30 listopada 2015 roku ze względu iż złożenie oferty
wyznaczono na dzień 02.11.205 roku, nie jest możliwe wykonanie zadania do 30 listopada 2015
roku i czy nie zaszła w wyznaczeniu terminu wykonania etapu I pomyłka?
Odpowiedź: Etap I zadania należy wykonać do dnia 30 listopada 2015 r. zgodnie
z postanowieniami SIWZ.
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