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Slupsk, dnia 11 grudnia 2017 r.

ZAMAWIAJ.{CY: Akademia Pomorska w Slupsku
7 6-200 Slupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postgpowan ia: | 186 I 2017

Wszyscy Wykonawcy

WyjaSnienie tre5ci

Specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przelargonieograniczonego o wartoSci zam6wienia nieptzektaczaj4cei

wyruinnq w zlotych r6wnowartoSci kwoty 5 225 000 euro pn. Roboty budowlano-remontowe w ramach
projektu ,,Rozrv6j systemu ksztalcenia o profilu praktycznym w ramach Slupskiego O5rodka

Akademickiego (SOA)"

W zrvi4zku ze zNoaonymi pytaniami dotycz1cymtre6ci Specyfikacji istotnych warunk6w zamSwieni4

dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz.

lJ. 22017 r. poz. t579 zp6in. zm.), Zamawiaj4cy wyjaSnia co nastgpuje:

Czy maj4Paristwo w swoim posiadaniu i mog4 udostgpni6 dokumentacjg geologicznqkt6rqprzywolano w

Projekcie Wykonawczym Konstrukcji w pkt. 1.?

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy informuje, 2e posiada Ekspertyzg Techniczn4: Stan element6w konstrukcyjnych zaplecza

magazynowego biblioteki uczelnianej i mo2liwo6ci adaptacji pomieszczeri biblioteki dla nowych potrzeb

(listopad 2015). Nadto Zamawiajqcy posiada Opinig Geotechniczn4 z dokumentacji badari podt&a

gruntowego dla projektu wzmocnienie gruntu, Slupsku, ul. Arciszewskiego 22a (listopad 2015 rok).

Jednoczesnie Zamawiaj4cy wyja6nia, 2e wskazana ekspertyza zosta\a w pelni uwzglgdniona w projekcie

budowlanym wykonawczym, specyfikacji technicnrych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz

pomocniczo przedmiarach rob6t . W nvi4zku zpowyhsrym Zamawiajqcy na tym etapie postgpowania nie

udostgpnia w/w dokument6w.

Czy dokonali moZe Paristwo odkrywek fundament6w (taw i st6p) w celu potwierdzenia ich geometrii i
poziomu posadowienia ?

Odpowiedi:

Nie dokonywano odkrywek fundament6w (law i st6p)'

Czy posiadaj4 Paristwo i mog4 udostgpni6 dokumentacjg archiwaln4 konstrukcji fundament6w budynku

Biblioteki ?

Odpowiedf:

Zamawiaj4cy nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku biblioteki.

Udzielone wyja$nienia nie powoduj4 koniecznoSci zmiany tre6ci ogloszenia o zam6wieniu zamieszczonego w

dniu 16.1 1.2017 r. w Biuletynie Zam6wioi Publicznych pod nr 595716-N-2017 .

Niniejsze wyja6nienia zostan4 niezwlocznie przekazane Wykonawcom, kt6rym przekazano

Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia, a takhe umieszczone na stronie internetowej Zamawiaj}cego

www.apsl.edu.pl; na kt6rej udostgpniono specyfikacjg. Ponadto zostanqdol4czona do Specyfikacji istotnych
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