

                                                        PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy przetargu nieograniczonego na pn.: „Termomodernizacja dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami  towarzyszącymi”.

                                                      postępowanie nr: WCK.3.2019



Pytania:

1.  W kosztorysie jest brak pozycji - wywóz oraz utylizacja styropapy, 

Brak pozycji w kosztorysie – rusztowanie lub zwyżki, ponieważ będzie potrzebna przy obróbkach blacharskich,

3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w SIWZ pkt  25 
    
            ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

Z:

1. Zabezpieczenie w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.

Na: 

1. Zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.
4.      Czy wpusty dachowe mają być ogrzewane czy nieogrzewane?
            5.      Jak wygląda wykończenie ścian attyki od strony elewacji? Czy budynek jest ocieplony czy wykończenie ma stanowić sam tynk? Proszę o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze.
            6.      Brak rysunków szczegółowych. Czy zamawiający może udostępnić dokumentację (tzn. rzut dachu, szczegół montażu podstaw pod instalację fotowoltaiczną, obróbki attyki)?

Odpowiedzi:

ad.1.
W dodatkowej pozycji do przedmiaru podstawowego ujęto utylizację papy i styropianu w wielkościach zgodnych z materiałem rozebranym-poz.35 (przedmiar robót w załączeniu).

ad.2.
W dodatkowej pozycji do przedmiaru podstawowego ujęto rusztowania ramowe warszawskie
-poz. 36 (przedmiar robót w załączeniu).

ad.3.
Zamawiający obniża wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%.

W związku ze zmianą wysokości zabezpieczenia pkt. 25.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.
Wzór umowy w §11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1.	Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości umowy, tj. …………. zł, (słownie: ………………………………………… złote 10/100), w formie …………. ………………………………………………………………………………………….



ad. 4.
Wpusty dachowe będą nieogrzewane.

ad. 5.
Murki ogniowe od zewnątrz nie są ocieplone.
Budynek jest ocieplony jedynie do poziomu gzymsu.
Wykończenie attyki :
-ocieplenie od strony wewnętrznej styropianem,
-z góry płyta OSB,
-całość attyki ofasowana blachą powlekaną.

ad. 6.
Zamawiający dołącza dokumentację (rysunki w załączeniu).


Zamawiający, informuje iż na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.
2018 r. poz.1986 z późn. zm) zmienia się termin składania i otwarcia ofert, tj.:
           Oferty należ składać na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury
                                                                            Sekretariat
                                                                  ul. ks. płk. W. Kubsza 17
                                                                  44-300 Wodzisław Śląski
nie później niż do dnia 05.08.2019 r. do godz. 11.30.

             Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 12.00 w sali 12 w budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury przy ul. ks. płk. W. Kubsza 17 w Wodzisławiu Śl.

