Gdańsk, dnia 02.01.2019
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 (SIWZ).
Pytania
1. Czy pomosty techniczne (rysunek A2 dokumentacja projektowa) również wchodzą w
zakres przetargu?
2. Czy na pomostach technicznych również należy wykonać podłogę dębową gr 4 cm.
Rysunek A2 dokumentacji architektonicznej zakłada deskę gr. 32 mm. Czy podłoga tych
podestów ma być również dębowa?
3. W umowie w opisie przedmiotu zamówienia wyszczególnione są następujące prace:
c) naprawa łęku i wysklepień przy filarze
h) montaż ścianek działowych,
i) okładziny ścian, malowanie ścian,
j) montaż drzwi,
Proszę o określenie czy te prace wchodzą w zakres przetargu oraz o doprecyzowanie miejsc i
zakresów gdzie te prace maja być wykonane?
4. Czy wzdłuż pomostów technicznych należy wykonać balustrady drewniane? Czy
wykonanie tych balustrad wchodzi w zakres prac? Prosimy o przedstawienie szkicu
przywołanych barierek?
Odpowiedzi
Ad1. Tak, szczegóły zawarte są w opisie technicznym projektu architektury - punkt 6.0:
6.1.1:6.1.2 i 6.1.3
Ad.2. Deski dębowe gr 32 mm (zamawiający doprecyzował zapisy w przedmiarze robót).
ad.3c. Naprawa łęku i wysklepień przy filarze - szczegółowy zakres zadania przy naprawie
łęku ujęty jest w przedmiarze robót - pozycje 14 do 20 oraz STWiORB, poz. 2.3. Łęk
pomiędzy filarem "N" a półfilarem w ścianie szczytu południowo zachodniego nawy
południowej.
Ad. 3h, 3i i 3j. - należy wykonać zgodnie z poprawionym przedmiarem robót, poz. 28, zakres
robót obejmuje wykonanie obudowy wg projektu cz. Architektura, patrz opis techn. p. 6.5.
oraz rys. A2
Ad. 4. należy wykonać zgodnie z poprawionym przedmiarem robót, poz. 32, oraz wg projektu
cz. Architektura, patrz opis techn. p. 6.1.3.
Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawiony przedmiar robót.
2. 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 dokonuje następującej zmiany
SIWZ:

1) W § 1 ust. 3 pkt. 1 SIWZ:
a) lit. h otrzymuje treść:
„h) wykonanie obudowy rozdzielnic”
b) skreśla się lit „i” o treści „i) okładziny ścian, malowanie ścian”,
c) lit. j otrzymuje treść:
„j) montaż drzwi dostępowych w obudowie rozdzielnic”
2) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy, w § 1 w ust. 3 pkt. 1:
a) lit. h otrzymuje treść:
„h) wykonanie obudowy rozdzielnic”
b) skreśla się lit „i” o treści „i) okładziny ścian, malowanie ścian”,
c) lit. j otrzymuje treść:
„j) montaż drzwi dostępowych w obudowie rozdzielnic”
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 08.01.2019r., godz. 10.15””
2) W § 9 SIWZ ust. 2 otrzymuje treść:
„2. Termin składania ofert upływa dnia 08.01.2019r. 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 08.01.2019r o godz. 10.15, w siedzibie Nadbałtyckie
Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, Gabinet Burmistrza”.
W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

