
Szczecin, dnia 05.06.2018 r.

ZZ-2380-65/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”  na  przebudowa  budynku  Straży  Granicznej  na  potrzeby  nowej  siedziby

Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 04.06.2018 r. wraz z wyjaśnieniami siwz:

Pytanie wykonawcy: 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące kosztorysu Branży elektrycznej- poz.192 „Sprawdzenie i uruchomienie systemu

gaszenia gazem w pomieszczeniu nr 8 ( serwerownia).

Proszę o podanie:

1) Wymiary pomieszczenia

2) Zdjęcia

3) Ustalenie miejsca na ścianie na klapę odciążeniową - otwór na zewnątrz bądź na korytarz lub do sąsiedniego 

pomieszczenia o wymiarach np 80 cm na 60 cm.

4) czy jest sufit podwieszony?

5) czy jest podłoga podniesiona?

6) czy jest miejsce na butlę z gazem ?

7) nie ma wytycznych jaki gaz - proszę podać czy FM200 czy NOVEC czy gaz obojętny -

8)  Pom.  Nr  8  (  serwerownia)-  Wg  dostarczonego  projektu,  które  to  faktycznie  pomieszczenie

i co to za pomieszczenie: serwerownia? archiwum?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Ad 1) Wymiary pomieszczenia nr 8 są zamieszczone na rysunku o nazwie „rzut parteru” i wynoszą 2,11x3,72 m.

Ad 2) Zamawiający zorganizował w dniu 04.06.2018 o godz. 10.00 wizję lokalną, na której można było m.in. 

ocenić stan pomieszczenia nr 8.

Ad 3) Ustalenie miejsca na ścianie na klapę odciążeniową - otwór na zewnątrz bądź na korytarz lub do 

sąsiedniego pomieszczenia o wymiarach np 80 cm na 60 cm.

Ad 4) W pomieszczeniu nr 8 nie ma sufitu podwieszanego.

Ad 5) W pomieszczeniu nr 8 nie ma podniesionej podłogi.

Ad 6) W pomieszczeniu nr 8 jest miejsce na butlę z gazem.

Ad 7) nie ma wytycznych jaki gaz - proszę podać czy FM200 czy NOVEC czy gaz obojętny

Ad 8) Pomieszczenie nr 8 (serwerownia) to pomieszczenie oznaczone na rzucie parteru jako pomieszczenie nr 8

i faktycznie pełni ono rolę serwerowni.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


