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Wykonawcy bior4cy udzial

W postgpowaniu przetargowym

Dotyczy przetar€u zaprojektuj - wyltuduj pn. " Budowa trzech odrgbnych kotlowni gazowych z
przylqczami gazowynti w Domu Pomocy Spolecznei w obiektach Zespohr Palacowo - Parkowego w Kocku".

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialaj4c na podstawie ustawy - Prawo Zam6wiehpublicznych ( Dz. U, 22018 poz 1986, 1603 i22lS)
zawiadamia sig, 2e w dniu 12.02.2019 r. wplyn4l wniosek o wyjaSnienie specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia. W zwiqzku zpowyilszym udziela sig wyjaSnieri w postgpowaniu przetargowym przetargu
zaprojektuj - wybuduj pn. " Budowa trzech odrgbnych kotlowni gazowych zprqlEczami gazorvymi rv Dornu
Pomocy Spoleczrej w obiektach Zespofu Palacowo - Parkowego w Kocku.

Zamawiaiacv. ma poniZsze rrvtania:

l. W SIWZ w pkt Ill.A.4 oraz w pkt II1.C.3.3.l.b) zamau'ia.l4cy odnosi sie rjo IIl.A.l .2)c)c.2) - a takiego
podpunktu nigdzie rv specyfikac.ii rrie nra. Prosimv o skorl.gorvanie SIWZ poniewaZ rv specyfikacji.jesi
wielokrotne odniesienie sig do tego punktr"r, a wykonalca nrusi sig clorn._vSlai o co chodzl.

2. Pkt III.B.4 sIWZ odrvoluje sig do samego siebie. prosinry o skorygowanie SIWZ

3. W SIWZ w pkt Ill.A.l.2)b) jest zapis,2e zamawiaj4cy nie okreSla przedmiotowego rvarunku, a w pkt
III.A' I .2)c)c' l) (czwarty nrySlnik) iest zapis,2e trzeba miei Srodki finansorve lub zclolnosc kredvtowa na nrin.
400 ty$ zl brutto. Prosimy o skorygowanie SIWZ.

4' W PFti w pkt. 1.2.2.l. jest zapis, 2e kotlownie w kazclym budynku nrajq b.vi o mocy sumarycznej 120 kW. W
pkt 1.4.4.1, w wyntaganiach kotlorvni sa kotly o moc)' szczytowej 2x72,6 kW : 1,15,1kW (przy temp. g0i60).
Prosimy o wyjaSnienia i korekte PFU.

Udziela odnowiedzi:

Adl. Zamawiajqcy wprowadzil zmiany w oznaczeniu punktowym i numerowym w SIWZ ( III.A.l .2)b.1, c. l,
c.2)

Ad2. Zamawiaj4cy wprowadzil zmiang w SIWZ ( III.B.4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je2eli
Zamawiaiqcy, uwzglgdniajqc wagg i szczeg6lne okolicznoSci czynu Wykonawcy, uzna zawystarczaj4ce dowody
przedstawion e przez Wykonawcg.

Ad3. Zamawiaj4cy wprowadzil zmiany w SIWZ ( IILA.l.2.b) .1) , Zamawiaj4cy okre$lil warunki sytuacji
ekonomicznej i fi nansowej.

Ad4. Zamawiajqcy wprowadzil zmiany w PFU - Kotlownie w kazdym budynku majq byi o mocy sumarycznej
140 kw.

Wykonawcy sq zobowi4zani uwzglgdnid powy2sze zmiany, kt6re stanowi4 integraln4 czgsd SIWZ,
podczas sporz4dzania ofert. Tre56 pozostalych zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
pozostaje bezzmian.
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