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Sprawa: wyjaśnienia SIWZ.
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w związku z pytaniami wykonawców w postępowaniu
dotyczącym „Rozbudowa i modernizacja Systemu Telewizji Dozorowej CCTV w Hali
Ergo Arena ” na podstawie art. 38 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy w wycenie oferty należy ująć ceny urządzeń oraz koszty robocizny Zestawienia
materiałowego umieszczonego na str. 19 i 20 zał. Nr 6 do SiWZ a nie wyszczególnione w
przedmiarze robót załączonym do SiWZ ?
Odpowiedź:
W wycenie oferty należy ująć ceny urządzeń i robocizny wszystkich zestawień
materiałowych umieszczonych w SIWZ i przedmiarze robót. ( obydwa dokumenty się
uzupełniają a nie wykluczają
Pytanie 2
W związku z potencjalnymi utrudnieniami ( odbywające się imprezy ) Wykonawca wnosi o
zamianę w par. 7 . Kary Umowne słowa opóźnienie na zwłokę w wykonaniu zamówienia
Odpowiedź:
Zapisy pozostają bez zmian. Umowa przewiduje możliwość zmiany terminu w przypadku
organizacji imprez niezapowiedzianych w czasie ustalania harmonogramu prac.
Pytanie 3
Oferent
wnosi
o
dopisanie
do
par.
7
ust.9
następującej
treści
:
Limit kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 10 % wartości
netto wymienionej w par.5 ust.1 Umowy.
Odpowiedź:
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 4
Oferent wnosi aby Projekt Wykonawczy rozbudowy i modernizacji Systemu Telewizji
Dozorowej CCTV na Hali ERGO ARENA w Gdańsku/ Sopocie oprócz pozostałych załączników
znalazł
się
w
Umowie
jako
załącznik
określający
przedmiot
Umowy
Odpowiedź:
Załącznikami do umowy będą wszystkie dokumenty opisowe związane z przedmiotem
zamówienia w tym również wyjaśnienia i modyfikacje.
Pytanie 5
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Oferent wnosi o dopisanie w par.8 ust 4 o następującej treści :
Ust.4 . Koordynatorzy prac wymienieni w w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnieni do
podpisywania protokołów odbioru prac ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
Lub też określenia w Umowie kto ze strony Zamawiającego jest uprawniony do
podpisywania protokołów odbioru prac. ( STWIOR wspomina o Inspektorze Nadzoru )
Odpowiedź:
Odbiór prac następować będzie przez osoby wskazane w umowie po stronie
Zamawiającego.
Pytanie 6
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pewnej kwestii dotyczącej przetargu.
Mianowicie, w punkcie 2.5.5 STWOiR "Monitor typ 2" oraz punkcie 1.2.5 SIWZ Szczegółowy
opis zamówienia Zamawiający specyfikuje parametry monitora 24" identyczne z
parametrami monitora 42". Czy nie jest to oczywista pomyłka pisarska i nie powinno być
zamiast parametru 500cd/m2 parametr 250cd/m2 co jest wystarczające i zgodne w pełni
z systemem zainstalowanym na obiekcie . Czy wyrażają państwo zgodę na dostawę
monitora jasności typowej na poziomie 250cd/m2 oraz niewyposażonego w port DP.
(port DP nie jest wykorzystywany).
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na dostawę monitora 24” o typowej jasności 250cd/m2 bez portu DP z
zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w siwz w specyfikacji urządzeń w
punkcie 1.2.5.
Jednocześnie informujemy, iż w pkt 1.2.4. ze specyfikacji urządzeń dotyczącego
monitora 42” i „Wyrażamy zgodę na dostawę monitora 42” o typowej jasności 250cd/m2
bez portu DP z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w siwz w specyfikacji
urządzeń w punkcie 1.2.4.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
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