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Uczestnicy postępowania
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wymianę komina stalowego o wysokości H = 60
m i średnicy D = 1,7 m i kanałów zbiorczych spalin z kotłów nr 2 - 6 wraz z rozbiórką
istniejącego komina i kanałów spalin w Zakładzie Energetyki Cieplnej przy ul. Głowaczewskiej 39 Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o 18 r. - nr
TI.280.17.2018.ZDZO.

WYJAŚNIENE NR 3
do treści SIWZ
W odpowiedzi na zapytania/wnioski Wykonawców, Zamawiający odpowiada:
Pkt. 1)
Czy do wykonania są nowe fundamenty pod podpory kanałów spalin?
Odpowiedź
Tak, zostały zaprojektowane nowe fundamenty, według rys. FK-1 i FK-2. Poz. 34-43 przedmiar
robót.
Pkt. 2)
Czy instalacja elektryczna i oprawy lamp przeszkodowych należy przełożyć z istniejącego komina czy wykonać nową. Jak nową to oprawy w wykonaniu jakiej intensywności (praca błyskowa, led).
Odpowiedź
Zaprojektowano nową instalację oświetlenia przeszkodowego, istniejące lampy nie będą wykorzystane.
Dla komina o wysokości 60m, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr
130 z 24 lipca 2003 r., poz. 1193, § 2 ust. 2 rozporządzenia z 2003 roku), zaprojektowano
oświetlenie przeszkodowe z 8 szt. opraw, po 4 szt. montowanych na pomostach, na poz. +57,5
m oraz na poz. +13,7 m. Na poziomie 57,5 m, zaprojektowano oprawy typu C, dobrano oprawy
Q84RI03, 2000 cd, 230VAC o mocy jednostkowej 160W. Na poziomie 13,7 m zaprojektowano
oprawy typu B, dobrano oprawy Q81RI03, 32 cd, 230VAC o mocy jednostkowej 18W
Pkt. 3)
Ze względu na duży zakres prac, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania, jeżeli
tak to o maksymalnie jaki czas?
Odpowiedź
Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia terminu przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej.
Pkt. 4)
Czy istnieje możliwość zmiany zapisów Załącznika nr 4 - umowy w §6 pkt 5 z zapisu „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy" na zapis
Tel. Fax. (048) 614-24-03, 614-24-46, 614-25-49; www.kgkkozienice.pl; e-mail: biuro@kgkkozienice.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców
Nr 0000315640, Kapitał zakładowy spółki: 117.161.500,00zł

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705;
REGON 141511694
„Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie dokona cesji niniejszej Umowy. Zgody
jednakże nie wymaga cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz banku
finansującego (banków finansujących) Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,"
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pkt. 5)
Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany warunków udziału w postępowaniu w kwestii referencji wymagane jest ". co najmniej 2 robót budowlanych, których przedmiotem była budowa
komina stalowego o wysokości min 45 m... " na wykonanie jednej roboty budowlanej - budowa
komina stalowego min. 45 m.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek
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