Gostynin, 05.01.2022r.

RG.271.1.14.2021
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa budynku urzędu gminy
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowosci Gostynin przy ul.
Bierzewickiej na działce nr ewid. 1302/2 obręb 140401_1.0001 Gostynin”
Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści
specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela poniżej odpowiedzi:
Pytanie 1) Czy wyposażenie wewnętrzne budynku wchodzi w zakres? Jeśli tak
prosimy o szczegółowe zestawienie wyposażenia wraz z opisem, jakiego rodzaju materiały
należy użyć, ponieważ różnica w zastosowanym wyposażeniu może spowodować duże
różnice w cenie.
Odpowiedź: NIE
Pytanie 2) Prosimy o informację czy poza przyłączem sieci kanalizacji deszczowej
w zakres wchodzą również odcinki od Sd2 do D4; Sd2 do Rs8 oraz Sd2 do Rs7? Jeśli tak
prosimy o załączeniu przekrojów, ponieważ brak jest ich w dokumentacji.
Odpowiedź: Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej (Sdistn. ÷ Sd2) z profilami
został opracowany i przedstawiony w dokumentacji pod nazwą:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZA: WODOCIĄGOWE,
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Projekt zewnętrznej instalacji deszczowej zawierający wszystkie profile
odcinków zewnętrznej kanalizacji deszczowej w tym także przedmiotowe odcinki
(od Sd2 do D4; Sd2 do Rs8 oraz Sd2 do Rs7) został opracowany i przedstawiony
w dokumentacji pod nazwą: TOM 2:Projekt zagospodarowania terenu siedziby
Urzędu Gminy w Gostyninie ul. Bierzewicka Branża instalacyjno – sanitarna I.
Projekt zagospodarowania terenu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - część opisowa i część rysunkowa projektu.
Pytanie 3) Prosimy o informację czy poza przyłączem sieci kanalizacji sanitarnej w
zakres wchodzi również odcinek od P3 do S3. Jeśli tak prosimy o załączenie profili.
Odpowiedź: Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (Sistn. ÷ P3) z profilem
został opracowany i przedstawiony w dokumentacji pod nazwą:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZA: WODOCIĄGOWE,
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zawierający profil (P3 do
S3) został opracowany i przedstawiony w dokumentacji pod nazwą:TOM 2:
Projekt zagospodarowania terenu siedziby Urzędu Gminy w Gostyninie ul.
Bierzewicka Branża instalacyjno – sanitarna I. Projekt zagospodarowania terenu
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej - część opisowa i część
rysunkowa projektu.

Pytanie 4) Czy przyłącze gazowe wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy
o uzupełnienie dokumentacji o powyższy zakres (profile)?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 5) Prosimy o potwierdzenie, że istniejący budynek garażowy oznaczony na
projekcie nr 3A nie wchodzi w zakres. Jeśli wchodzi prosimy o szczegółowy opis zakresu
robót niezbędnego do wykonania.
Odpowiedź: NIE wchodzi w zakres.
Pytanie 6) Prosimy o określenie parametrów ławek zewnętrznych
Odpowiedź: NIE wchodzi w zakres.
Pytanie 7) Czy Zamawiający wymaga malowania miejsc parkingowych według
PZT?
Odpowiedź: Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje malowania
parkingów. Standardowe koperty parkingowe należy wyznaczać poprzez kolor
linii rozdzielających z kostki brukowej.
Oczywiście, wyjątkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
które - niezależnie od projektu - należy oznaczać zgodnie z obowiązującymi
przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach).
Pytanie 8) Prosimy o podanie ilości oraz rodzaju projektowanych drzew.
Odpowiedź: NIE wchodzi w zakres.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert wobec
powyższego zianie ulega tresć ogłoszenie o zamówieniu w Sekcji VIII, oraz treść
Specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 9, pkt 11.10, pkt. 12.1 tj:
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawcy będą związani ofertami do dnia (30 dni) tj do dnia 22.02.2022 r.
11.10.Termin składania ofert: do dnia 24.01.2022 r. do godziny 10:00.
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022r. o godzinie 11:00.

