Zakopane, dnia 13 maja 2016 r.

Wszyscy

dot: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie i rozbudowie budynku kinowego "Sokół" połoŜonego w Zakopanem
przy ul. Orkana 2
.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164- zwaną w dalszej części „ustawą” lub
„Pzp”) uprzejmie informuje ,Ŝe w dniach 9 i 12 maja 2016 r. wpłynęły do zamawiającego
pytania dotyczące
opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
polegających na przebudowie i rozbudowie budynku kinowego "Sokół" połoŜonego w
Zakopanem przy ul. Orkana 2 , opisanego w siwz o następującej treści:
Pytanie z dnia 9 maja 2016 r.
Czy

fragment

kosztorysu

dotyczący

instalacji

jest

prawidłowy?

Nadmieniam, Ŝe w dokumentacji do przetargu nie ma dokumentacji instalacji jak i projektu
konstrukcji. Bez projektów instalacji nie ma moŜliwości wycenienia robót. Oprócz tego
kosztorys inwestorski dot. instalacji zawiera pozycje za komplety co uniemoŜliwia wycenę.

Pytanie z dnia 12 maja 2016 r.
W kosztorysie ślepym brak jakiegokolwiek projektu, wytycznych do poniŜszych pozycji, w
celu poprawnego przygotowania oferty proszę o ich załączenie.
Razem

m2

51,45

4. INSTALACJE
4.1. Instalacje elektryczne
136

WLZ-zasilanie

kpl.

1,00

137

Instalacja elektryczna wewnętrzna

kpl.

1,00

138

Ochronniki przepięciowe

kpl.

1,00

139

Lampy(moduly) awaryjne 9 szt.

kpl.

1,00

140

Lampy oświetleniowe 20szt.

kpl.

1,00

141

Ogrzewanie elektryczne łazienek

kpl.

3,00

kpl.

1,00

4.2. Instalacje niskoprądowe audio-video
142

Instalacje niskoprądowe audio-video
4.3.Instalacje wod-kan, c.o. i opadowa
4.3.1. Instalacja wod-kan wewnętrzna

Nr

Podstawa Nr ST

Opis robót

Jm

Ilość

143

RuraŜ

kpl.

1,00

144

Biały montaŜ

kpl.

1,00

145

WyposaŜenie pom.socjalnego w umywalkę,
zlewozmywak

kpl.

1,00

4.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania
wewnętrzna
146

RuraŜ instalacji c.o. z armatura

kpl.

1,00

147

Grzejniki z zaworami termostatycznymi

kpl.

1,00

148

Kuchenka el-gaz.

kpl

1,00

Odpowiedź zamawiającego :
Wyceny robót instalacyjnych dla przygotowania oferty naleŜy dokonać w oparciu o:
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz załączoną dokumentację
techniczną tj. Projekt budowlany - Opis Techniczny i rys. IS1,IS2,IS3 na, których
przedstawiono trasy poszczególnych instalacji.
Dokumentacja w załączeniu.

Zamawiający mając na uwadze udzielone odpowiedzi i chcąc umoŜliwić wykonawcom
prawidłową kalkulacje ofert przesuwa termin składania ofert na dzień 23 maja 2016 r.
godzina 12:00 . Termin jawnego otwarcia ofert 23.05.2016 r. godzina 12:30.

Oferty należy składać w Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2 w
godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16ºº do 20ºº a w dniu w którym
upływa termin składania ofert tj.23 maja

2016r. w godz: 9ºº do 12ºº.

Z poważaniem
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
Gniazdo w Zakopanem
dh Stanisław Marduła

