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Bartoszyce, 2022-11-17
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP.271.30.2022.
Nazwa zadania: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SZKOŁY)
NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” W SOKOLICY NA DZ. NR 139/3, OBRĘB 59SOKOLICA, GMINA BARTOSZYCE, POWIAT BARTOSZYCKI, WOJ. WARMIŃSKOMAZURSKIE. PN. „ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE NA
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOLICY”
W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający działając na podstawie art. 1710 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:
1. Proszę o informację czy zakup wyposażenia z projektu technicznego 1.6.3 Wyposażenie
podstawowe wchodzi w zakres zadania?
Zamawiający informuje, że Wykonawca w swojej ofercie powinien wycenić wyposażenie
wyszczególnione w przedmiarach robót w szczególności: urządzenia sanitarne (np. miski
ustępowe, krany, umywalki, wpusty podłogowe, kabiny prysznicowe, brodziki, pisuary
zawory czerpalne, kabiny natryskowe itp.) za wyjątkiem zlewów i umywalek
zlokalizowanych w pom. projektowanej kuchni w piwnicy oraz jadalni na parterze
wbudowanych w kuchenny blat roboczy. Wykonawca powinien wycenić również
pozostałe wyposażenie podstawowe zawarte w pkt. 1.6.3. Projektu Technicznego, które
występuję również w przedmiarach jak np. systemowe ścianki z HPL, zbiornik na pellet,
systemowy zbiornik na popiół będący wyposażeniem kotła na pellet i.t.d.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania
ofert. Nowy termin to: 28 listopada 2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego
samego dnia o godz. 09:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają
bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego
zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji,
bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z
chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Jadwiga Bogdaniuk
Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce
_____________________________
Kierownik Zamawiającego
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