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Bańoszyce, dnia 20 lipca 2021 r,

WTW POLAND Sp, z o.o.

ul. Konopnickiej 2F

11-200 Bartoszyce

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W nawiązaniu do postępowania na ZAPYTAN|E OFERTOWE NR 1/2021 ,,Nabycie robot i materiałów budowla-

nych - Rozbudowa hali produkcyjnej", prowadzonego w ramach pĄektu ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy

WTW, popzez wdrozenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętzenia" realizowanego w ramach

poddziałania 19.1.2 lnnowacje w obszaęe wód środlądowych lub morskich - Blue groMh, działania 19.1 Nowe

Produkty i lnwestycje, osipriorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

ZamawiĄący udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac obejmuje naprawa powiezchni istniejącej stopy pzedstawionej na rysunku

,,K01 - Rzut fundamentóW'.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, ze naprawa powiezchni istniejącej stopy obejmuje pzygotowanie powiezchni stopy do

montażu dwuteownika, do wzmocnienia istniejącego słupa tj:

- oczyszczenie powiezchni poziomej na ktoĘ opierać się będzie wzmocnienie istniejącego słupa
- wykonanie warstwy gruntującej a następnie wyrównującej z zaprawy do wypełniania ubytków w konstrukcjach

betonowych,

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie lokalizacji bramy pzejściowej pomiędzy nową a starą częścią hali. Na załączonych rysun-
kach widnieje tylko brama wjazdowa na halę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ww. dokument zostanie udostępniony oferentom w ramach dokumentacji poufnej

udostępnianej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

Pytanie nr 3

Proszę o dołączenie rysunków konstrukcyjnych ścian szczytowych wruzzzestawieniem stali konstrukcyjnej.

Odpowiedż:

Zamawiający informuję, że ww. dokument zostanie udostępniony oferentom w ramach dokumentagji Pufnej
udostępnianej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności. 14lr\-.
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Pytanie nr 4
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Proszę o wskazanie z jakiego materiału ma byó wykonana belka podsuwnicowa z rys. ,,K05 - PzekĄ belki pod-

suwnicowej".

Odpowiedź:

Zamawialący informuję, ze belka podsuwnicowa blachownicowa spawana ma być wykonana ze stali S235JRG2.

Pytanie nr 5 (Modyfikacja 3)

Czy w załączonym pzedmiaze robót ujęto wykonanie wjazdu z kostki betonowej i płyt drogowych? Jezeli nie
proszę o uzupełnienie,

Odpowiedź:

Zamawiający inform uje, ze :

1. Uzupełniono pzedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofeńowego o wykonanie Ąazdu na dzial
kę oraz o wykonanie posadzki, (Dział 4. Uzupełnienie pzedmiaru),

2. Dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w pkt. lV.3 Zakres prac.

3, Dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytaniaofeńowego w par. 2 pkt, 1

Zmodyfikowane zapytanie ofeńowe, wzór umowy oraz pzedmiar robot zostajądołączone do dokumentacji,

Pytanie nr 6

Proszę o podaniem wymiarów świetlików dachowych,

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wymiary w zucie poziomym świetlików dachowych to 900mm x 5100mm.

Modyfikacja 3

Zamawiający informuje, ze dokonuje pzesunięcia terminu składania ofeń z dnia 26.07.2021 r. g. 14.00 na dzień
28.07.2021r. g. 14.00 oraz otwarcia ofeń z dnia 26,07.2021r. g. 14,15 na dzień 28,07,2021r. g, 14,15.

Tym samym ZamawiĄEy dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w pkt. Xl. Miejsce i termin składania ofert:

2. Termin składania ofeń: do 1€#€28.07.202'l r. g. 14,00

3. Otwarcie ofeń nastąi w dniu 1Ę2Ę28,07.2021 r. g. 14J5


