Gmina Czarnków
ul. Rybaki Nr 3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 22 27, fax 067 255 3079
e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl
www.czarnkowgmina.pl
NIP 763-209-13-77
Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.czarnkowgmina.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
http://www.epuap.gov.pl/wps/portal

Numer konta Gminy Czarnków w BS w Czarnkowie:
72 8951 0009 0000 0954 2000 0010
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IGROŚ.271.1.6.2016

Otrzymują:
wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia złożonym w dniu 02.11.2016 r. przez jednego z uczestników postępowania
Zamawiający - Gmina Czarnków wyjaśnia:
PYTANIE 1:

W związku z zapisami w rozdziale XIV SIWZ dotyczącymi kryterium którymi zamawiający
będzie się kierował przy wyborze oferty prosimy o podanie jakie ruchomości niebędące
częściami składowymi budynku składają się na tą gwarancję.
ODPOWIEDŹ 1:
Gwarancją dotyczącą ruchomości niebędących częściami składowymi budynku objęte są
wszystkie ruchomości ujęte w zamówieniu publicznym.
PYTANIE 2:

Proszę o korektę §4 pkt. 1 umowy który jest niezgodny z zapisem rozdziału XXXI SIWZ w
zapisie dotyczącym wysokości.........%
ODPOWIEDŹ 2:
Wprowadza się zmianę §4 pkt 1 umowy: „Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za
wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur VAT (przejściowych) po
odbiorze przez Zamawiającego danej części robót objętych umową bezusterkowym
protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Rozliczenia na wykonane roboty będą dokonywane powykonawczo,
miesięcznie, na koniec miesiąca.”
PYTANIE 3:

W której pozycji przedmiaru robót zamawiający przewidział rusztowania do robót murowych,
tynkarskich oraz wykonania sufitu podwieszonego na sali.
ODPOWIEDŹ 3:
Rusztowania do robót murowych i tynkarskich zawarte są w dz.4.1.7 Rusztowania, natomiast
w wycenie indywidualnej sufitu na sali nakłady na RiM uwzględniają zapotrzebowania
sprzętowe.
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PYTANIE 4:

W której pozycji przedmiaru robót zamawiający przewidział roboty ziemne przy obniżeniu
poziomu istniejącego składu opału na kotłownię.
ODPOWIEDŹ 4:
Pozycja została pominięta. Należy ująć tę pozycję podczas kalkulacji oferty zgodnie z
projektem budowlanym.
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