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informacja na stronę internetową

dotyczy:  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na 
„Remont kompleksowy budynku PdOZ KPP w Kołobrzegu, ul. Kilińskiego 1”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych w dniu 12.08.2013r. wraz 
z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1:
W projekcie, w opisie dotyczącym stolarki drzwiowej (str.15 poz. 8.7.) drzwi do cel przewidziane są do renowacji. 
Czy drzwi do cel będą wymieniane na nowe /brak ich w zestawieniu stolarki/.Jeśli będą nowe, to czy pozostaje 
ilość według kosztorysu przetargowego – 10 szt /cel jest 9/.
Odpowiedź:
Należy wycenić zgodnie z kosztorysem  10 szt. drzwi aresztowych.

Pytanie nr 2:
W pozycji 107 kosztorysu przetargowego, w materiałach jest 108 prycz aresztowych. Czy ta ilość ma zostać? 

Odpowiedź:
Należy  wycenić  12  prycz,  zgodnie  z  księgą  przedmiarów  oraz  opisem  poz.107  kosztorysu  nakładczego 
i uproszczonego kosztorysu ofertowego .

Pytanie nr 3:
W opisie  projektu  budowlanego  (poz.  7.3.)  są  zapisy  o  zabezpieczeniu  narożników ościeży  przed  obiciem. 
W kosztorysie przetargowym te prace nie zostały ujęte. Czy należy je ująć w ofercie? 

Odpowiedź:
Nie należy wyceniać zabezpieczania narożników, opisanego w projekcie  budowlanym – poz. 7.3. 

Pytanie nr 4:
W opisie projektu budowlanego (str. 15, poz. 8.8.) osłony na okna i grzejniki w celach mają być wykonane z siatki 
w kątowniku 50x50x5 mm, zaś w kosztorysie przetargowym ujęto kątownik 25x25x3. Którą wielkość przyjąć do 
wyceny?

Odpowiedź:
Należy wycenić tą pozycję zgodnie z zapisem ujętym w kosztorysie nakładczym.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian , tj. 16.08.2013r. do godz. 11:30.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


