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Rynek 16
43-190 Mikołów

Dotyczy: "Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola
nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii
Tradycyjnej."
W związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym przebudowy przedszkola w
Mikołowie, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. W dokumentacji PFU, Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach
niniejszej budowy dostawy i montażu urządzeń do zabawy i rekreacji na
projektowanych placach zabaw. Proszę o określenie wstępnej ilości oraz
rodzaju wymaganych sprzętów.
2. W dokumentacji PFU, Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach
niniejszej budowy wyposażenia pomieszczeń bloku żywieniowego w urządzenia
i meble gastronomiczne i technologiczne. Proszę o określenie wstępnej ilości i
rodzaju urządzeń, które powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę.
3. Proszę o potwierdzenie iż wszelkie ewentualne opłaty administracyjne
związane z wycinką drzew leżą po stronie Zamawiającego.
4. Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną na terenie
inwestycji? Proszę o podanie proponowanego terminu.
5. Proszę o potwierdzenie iż na czas wykonania inwestycji budynek zostanie
zamknięty, wyłączony z użytkowania i w całości przekazany Wykonawcy.
6. Proszę o odpowiedź, czy wyposażenie meblowe również wchodzi w zakres
postępowania przetargowego? Proszę o określenie wstępnej ilości i rodzaju
wyposażenia meblowego.
7. Proszę o odpowiedź, czy w ramach oferty należy złożyć formularz
zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów? Brak
odpowiedniego formularza w udostępnionej dokumentacji. Proszę o odpowiedź,
czy Wykonawca może posłużyć się własnym wzorem takiego dokumentu, czy
też zostanie on udostępniony przez Zamawiającego?
8. W formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego brak miejsca,
gdzie Wykonawca mógłby uwzględnić informacje o częściach zamówienia,
które chciałby powierzyć podwykonawcom, natomiast w dokumentacji SIWZ
(pkt. 10.2.3)Zamawiający wymaga podania takiej informacji. Proszę o
wyjaśnienie, w jaki sposób powyższa informacja powinna zostać przekazana
Zamawiającemu oraz czy Zamawiający zamieści odpowiedni formularz, czy też
Wykonawca powinien utworzyć go we własnym zakresie.
9. Proszę o potwierdzenie iż na etapie postępowania nie jest wymagane podanie
nazwy Podwykonawców

