Gdańsk, dnia 18.12.2018r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zagospodarowanie poddasza
oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, nr
ZP/NCK/5/2018.
1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zamawiający udziela następujących wyjaśnień
dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytania
1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji i specyfikacji technicznej proszę o
określenie, czy podłoga pomostów ma być wykonana z deski dębowej gr 28 mm (STWiORB)
czy gr 40 mm (rys nr A-4)?
2. Czy prace elektryczne wchodzą w zakres robót objętych tym przetargiem? Jeżeli tak, to w
jakim zakresie?
3. Proszę o doprecyzowanie zakresu robót wykończeniowych?
4. Czy w zakres prac wchodzi wykonanie ścianek G-K ogniowych i montaż drzwi p-poż?
5. Czy do wykonania wszystkich nawierzchni brukowych ma być użyty tylko materiał z
rozbiórek istniejących nawierzchni?

Odpowiedzi
Ad. 1. podłogi pomostów należy wykonać zgodnie z projektem - deski dębowe grubości 40
mm łączone na styk (bez wpustów i piór).
Ad. 2. Prace elektryczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz
przedmiarem. Zamawiający załącza brakujący przedmiar oraz STWiORB branży
elektrycznej.
Ad. 3. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad. 4. Nie, w zakres prac nie wchodzi wykonanie ścianek G-K ogniowych i montaż drzwi ppoż.
Ad. 5. Nawierzchnie brukowe należy wykonać z istniejącego bruku polnego (ok. 50% całej
powierzchni) oraz istniejącej kostki rzędowej z założeniem, że należy przewidzieć
dokupienie kostki rzędowej w ilości około 25 % całkowitej powierzchni remontowanego
zaułka.
Zamawiający przekazuje poprawiony przedmiar w zakresie nawierzchni.
2. W związku z dokonanymi zmianami i uzupełnieniami SIWZ zamawiający przesuwa
termin składania i otwarcia ofert na dzień: 07.01.2019r.
W związku z powyższym:

1) W § 2 SIWZ ust. 7 otrzymuje treść:
„7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na
zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w
Gdańsku”. NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2019r., godz. 10.15””
2) W § 9 SIWZ ust. 2 otrzymuje treść:
„2. Termin składania ofert upływa dnia 07.01.2019r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym
terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania”.
3) W § 10 SIWZ ust. 1 otrzymuje treść:
„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.01.2019r o godz. 10.15, w siedzibie Nadbałtyckie
Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, Gabinet Burmistrza”.
3. Jednocześnie zamawiający koryguje błędny nagłówek w Załączniku nr 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w tytule załącznika powinno być:
„WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE
OSTATNICH 7 LAT, PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”
4. W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

