
 

 

      Gdańsk, dnia 18.06.2018 

             

  
dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na  dostawę wraz z montażem urządzeń grzewczych oraz wymianę 
automatyki kotłowej w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku, znak: 01/ZP/2018 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku 

przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

L.p. Pytanie Wykonawcy Wyjaśnienie Zamawiającego 

1. Prosimy o udostępnienie na stronie 

Zamawiającego dokumentacji projektowej stanu 

istniejącego 

Dokumentacja projektowa stanu 

istniejącego stanowi załącznik do 

niniejszych wyjaśnień 

2. Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego 

opracowania projektowego na opisany w SIWZ 

zakres prac lub włączenie wykonania tego 

opracowania w zakres zamówienia. 

Zamawiający nie dysponuje schematem 

technologicznym. Oczekujemy od 

wykonawcy doboru urządzeń (w tym pomp) 

zapewniających uzyskanie założonych 

wydajności ciepłej wody.  

3. Ze względu na konieczność wykonania wizji 

lokalnej oraz czas potrzebny na wykonanie doboru 

urządzeń i opracowanie oferty prosimy o 

przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.   

Termin składania ofert wydłużono do dnia 

22.06.2018 r. 

4. Prosimy o zamieszczenie na stronie 

Zamawiającego formularza oferty i 

załączników/oświadczeń, które mają być złożone z 

ofertą, w wersji edytowalnej. 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 

Zamawiający zamieści na stronie załączniki 

w wersji edytowalnej. 

5. Ponieważ w kryteriach oceny ofert uwzględniono 

termin realizacji prosimy o uwzględnienie tego 

kryterium w informacji z otwarcia ofert. 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 

6. Czy jest projekt technologiczny tego węzła? Zob. odpowiedź na pytanie nr 1 

7. Czy jest zestawienie urządzeń do zamontowania, 

głównych ? 

Oczekujemy od wykonawcy doboru 

urządzeń ( w tym pomp ) zapewniających 

uzyskanie założonych wydajności ciepłej 

wody 

8. W przedmiarze brakuje typu i wielkości pomp. Czy 

pompy nowe maja być identyczne z istniejącymi – 

wielkością przyłącza, wydajnością 

Zob. odpowiedź na pytanie nr 7 

9. jaki ma być cel wykonania modernizacji, dlaczego 

ma zostać wykonana 

Istniejąca instalacja składająca się z sześciu 

podgrzewaczy pojemnościowych, powoduje 



 

 

nawracające skażenie wody, stosowanie 

chemii powoduje przyśpieszoną korozję rur. 

Celem modernizacji jest likwidacja problemu 

skażenia wody. Załącznik do wyjaśnień 

stanowi opinia techniczna dotycząca 

skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej. 

10. czy dysponują Państwo dokumentacją projektową 

istniejących instalacji: cwu i cyrkulacji i czy jest do 

wglądu 

Zob. odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następującym zakresie: 

w § 1 SIWZ po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 oraz we wzorze umowy, w  § 1, po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5, o 

następującej treści: 

8. Realizacja robót budowlanych towarzyszących montażowi urządzeń odbywać się będzie 

w czynnym i użytkowanym obiekcie Zamawiającego. Prace mogą być wykonywane w 

godzinach między 8:00-20:00  w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki oraz 

soboty i niedziele, przy czym głośne prace polegające na kuciu, wierceniu, zrzucaniu 

gruzu muszą odbywać się w godzinach między 10:00 -16:00 od poniedziałku do 

piątku; 

9. Związana z wymianą urządzeń przerwa w dostawie wody będzie nie dłuższa niż 4 

godziny. Przerwa ta może wystąpić w godzinach od 11:00 – 17:00 

 

 Pozostałe zapisy SIWZ oraz wzoru umowy nie ulegają zmianie. 

 

 

 

Z poważaniem 

Kanclerz Akademii Muzycznej 

        Bogdan Theisebach 

 


