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Sopot, dnia 07.05.2020 r.
DPNT.ZZNON.GK.70.2020
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej oraz
utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych budynków Gdańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego zlokalizowanych przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

WYJAŚNIENIA/ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniapmi:
Pytanie 1

Wskazanie granicy odpowiedzialności Wykonawcy dla każdego wskazanego urządzenia.
Odpowiedź:

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz osób którymi
posługuje się do realizacji umowy mogące spowodować niesprawność elementów/urządzeń, awarie
i inne szkody w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2
Czy w ryczałcie należy skalkulować koszt wymiany poszczególnych elementów urządzeń i instalacji, które są
wyeksploatowane lub uległy uszkodzeniu w wyniku awarii, czy może rozliczenie za te materiały będzie
następowało na podstawie odrębnych kosztorysów?
Odpowiedź:
Koszt wymiany elementów urządzeń instalacji, które są wyeksploatowane lub uległy uszkodzeniu w wyniku
awarii będzie określony w odrębnym zamówieniu.
Pytanie 3
Jakie elementy/urządzenia mają zostać zbadane pod kątem: pomiaru skuteczności zerowania (Zakres
przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych > I. przegląd stacji transformatorowych > Przegląd
stacji (po wyłączeniu napięcia oraz uziemieniu)?
Odpowiedź:
Zbadane mają zostać wszystkie elementy/urządzenia stacji transformatorowej (w tym Rozdzielni NN) zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
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Pytanie 4
Umowa > §6 Wynagrodzenie – czy zakładają Państwo jednorazową płatność za cały przedmiot umowy po jej
wykonaniu, czyli w maju 2021, czy też dopuszczają Państwo podział wskazanej w ust. 1 §6 umowy na płatności
miesięczne w równych kwotach?
Odpowiedź:
Płatność za przedmiot umowy nastąpi w 12 miesięcznych ratach. Zamawiający wprowadził stosowne zmiany
w zapisach wzoru umowy.
2. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. Zaktualizowany wzór umowy
zostanie opublikowany wraz z niniejszym pismem.

Z poważaniem
Dominik Boratyński
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