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Dotvczv: postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na:

,,wykonanie robót wykończeniowych oraz wynikających z za|eceń Państwowej Straży
Pożarnej w budynku położonym W Gdańsku.olszynce przy ul. Modrej 69b
przeznaczon e go na potrze by p laców k i op ieku ńczo-wychowawczej''.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pońocy Społecznej w Gdańsku wpłynęły pytania dotyczące zapisow Specyfikacji |stotnych
Warunków Zamówienia, Działa1ąc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień pub|icznych (t'j. Dz' U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pożn. zm'), ponizej
przedstawiamy treśÓ pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający nie określił W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości
obowiązującego d|a tego obiektu przepisami podatku VAT.

odpowiedź:

Budynek przy ul. Modrej 69 b w Gdańsku przeznaczony jest na potrzeby placówki
wychowawczo.socjalizacyjnej' Do sporządzenia ofeńy na wykonanie budynku
przeznaczonego na całodobową opiekę wychowawczą dla dzieci i młodzieży na
zasadzie stałego zamieszkania na|eży przyjąć podatek VAT w wysokości 7%.

Pytanie 2:

W przedmiarze robÓt budow|ano-montazowych, wod-kan, insta|acji gazowej i insta|acji
e|ektrycznej W pozycji 81 przewiduje się: wymianę zabezpieczeń obwodow gniazd
i wyłączników e|ektrycznych na zabezpieczenia zgodnie zobowiązującymi przepisami w tym
zakresie w i|ości ty|ko ,l kp|. W wyniku przeprowadzonĄwiĄi na obiekcie stwierdzi|iŚmy, Że

dIa zachowania zgodnoŚci z obowiązującymi przepisami konieczna jest wymiana
łstniejących zabezpieczen na zabezpieczenia rÓznicowo-prądowe w większej i|ości i tak:
typ P312 816130 kpl. 20
typ P31 4 816130 kp|.1 (siłowe)
D|atego prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający Świadomie p|anuje wymianę ty|ko 1 kp|.

zabezpieczen.
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odpowiedź:

Sporządzając kosztorys ofeńowy w wspomnianej pozycji 81 na|eży obowiązkowo
przyjąć 20 kpl. zabezpieczeń typu P312 816/30 l 1 kp|. zabezpieczeń typu P 314
B16/30.

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamÓwień pub|icznych (t,j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz'
1655 z poŻn. zm.), oraz pkt 43 siwz, modyfikuje niniejszym treść specyfikacji istotnych
warunkow zamówienia w opisanym powyzej w zakresie.

Termin składania i otwarcia ofeń pozostaje bez zmian. Treść modyfikacji staje się
integralną częścią siwz ijest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.


