
         Otwock, 8 lipca 2020 r.
Zamawiający:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 ul. Andriollego 64
05-400 Otwock

ZP.271.1.2020.OZEC

Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  postępowania  o zamówienie publiczne w trybie  przetargu  nieograniczonego którego
przedmiotem  jest:  Budowa  dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz
z infrastrukturą  w  Otwocku  przy  ul.  Poniatowskiego.  Nr postępowania:
ZP.271.1.2020.OZEC.

Zamawiający – Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na  podstawie

art.  38 ust. 1, ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.

z 2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.),  zwaną  dalej  ustawą  Pzp,  udziela  odpowiedzi  na  pytania

z 7.07.2020  r.  do  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalej  SIWZ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Pytanie 1:

Wnosimy o zamieszczenie w Projekcie Elektrycznym brakującej części rysunkowej.

Pytanie 2:

Wnosimy o zamieszczenie w projekcie wykonawczym elektrycznym części rysunkowej. Bez tych

rysunków niemożliwa jest wycena robót elektrycznych i teletechnicznych.

Odpowiedź na pytanie 1 i pytanie 2:

Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ poprzez  przekazanie/zamieszczenie  na  stronie  internetowej

uzupełnionego Projektu wykonawczego – Projekt dwóch budynków wielorodzinnych  przy ul. J.

Poniatowskiego w Otwocku;  Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych – TOM  4/10,

który stanowi załącznik Nr 14 do SIWZ.

Pytanie 3:

Wnosimy  o jednoznaczne  wyjaśnienie  czy  przyłącze  gazowe  wchodzi  w  zakres

oferty. W załączonych materiałach brak jest projektu przyłącza gazowego.
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Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający  wyjaśnia,  wykonanie  przyłącza  gazowego do budynku/ów  nie jest  przedmiotem

niniejszego  zamówienia.  Tym  samym  nie  należy  uwzględniać/kalkulować  jego  wykonania

w cenie oferty.

Pozostałe postanowienia treści SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu: 

Uzupełniony,  Projekt  wykonawczy  – Projekt  dwóch  budynków  wielorodzinnych   przy  ul. J.
Poniatowskiego w Otwocku;  Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych – TOM  4/10,
który stanowi załącznik Nr 14 do SIWZ.

ZATWIERDZIŁ:
                                                                                                                            Krzysztof Balcerzak 

Prezes Zarządu
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