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Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu UZP na udzielenie
zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlano- montażowych wraz z dostawą i
montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia” związanych z realizacją
projektu. „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i
rozbudową”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego
programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr sprawy
6/2010.
Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy część 6 ( 148 – 153 ) pytań i
odpowiedzi do toczącego się postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
148. Dot. § 11 ust. 3 umowy: prosimy o potwierdzenie, że gwarancja będzie zawierała terminy jej
obowiązywania określone datami, nie zdarzeniami.
Odp.: Gwarancja będzie opisana datami wynikającymi z terminów zdarzeń wskazanych
w Harmonogramie. W przypadku ich zmiany Gwarancja będzie aneksowana.
149. Dot. § 21 ust. 1 umowy: proponujemy dodać zapis: „Bez względu na powyższe każda ze stron
ma prawo dokonać, po uprzednim powiadomieniu drugiej strony, cesji swoich wierzytelności
na instytucje finansujące lub ubezpieczające”.
Odp.: Zapis pozostaje bez zmian.
150. Dot. § 7 ust. 3 umowy: przywołany w tym punkcie § 13 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 nie występuje.
Prosimy o wskazanie, o jakie zapisy chodziło Zamawiającemu?
Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 33.
151. Dot. § 10 ust. 1, ust. 5, ust. 6 umowy: przywołany w tym punkcie § 12 opisuje odstąpienie od
umowy lub jej wypowiedzenie, a nie rozliczenia z podwykonawcami.
Odp.: Jest paragraf 12 a powinno być: paragraf 10.
152. Prosimy o wyjaśnienie jak odnosić się do pozycji z przedmiarów Inwestora z ilościami
ujemnymi i czy w naszych kosztorysach można ujmować te pozycje z ilościami równymi zero.
Czy podane ilości ujemne należy rozumieć jako takie, które zostały wykonane przez firmę
Doraco w ilości większej niż było to wcześniej przewidziane?
Odp.: Przedmiary są traktowane pomocniczo.
153. Na rzucie parteru budynku nr 1 w tabelach opisu pomieszczeń wpisano, iż posadzka w
magazynach, w stajniach ma być wykończona betonem szorstkim, natomiast w pliku
„Zestawienie materiałów – wykończenie wnętrz” podano, iż posadzka ma być wykończona
gresem typu Opoczno. Co należy przyjąć do oferty?
Odp.: W magazynach posadzka powinna być wykończona gresem.
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