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Dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego nr IGR.271.2.2019 pn.:
Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straiy Poiarnej w Makowie - Il etap

T. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dzialaj4c zgodnie z treSci4 art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.
22018 r. poz. 1986) Zamawiaj4cy informuje, 2e w przedmiotowym postgpowaniu wplyngly
pltania od Wykonawcy. TreS6 pytari w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami
Zamawiajqcego znajdujq sig ponizej.

\tanie nr 1.

W przedmiarze niejest ujgty gliwny przyl4cz elektryczny, czy zostaje tymczasowy?
OdpowiedZ:
Nie, nale2y przewidzie(, wykonanie nowego przyl4cze energetycznego do budynku.
Tyrnczasowy nale2y zdemontowai. Zakres prac okredlono w zal4czniku nr 1 - skorygowanym
przedmiarze rob6t.

Dokonano korekty dzialu 17 "Instalacja elektryczna" przedmiaru podstawowego
stanowi4cego zalqcznik nr ld do SIWZ.

Pytanie nr 2.

Proszg o sprecyzowanie parametr6w opraw oraz 2r6del oSwietlenia.

Odpowiedf :

OkreSlono parametry opraw w zalqczniku nr I - skorygowanlnn przedmiarze rob6t.
Dokonano korekty dzialtt 17 "lnstalacja elektryczna" przedmiaru podstawowego
stanowiqcego za\4cznik nr 1d do SIWZ.

\tanie nr 3.

W przedmiarze nie ma ujgtego zdalnego systemu ostrzegania ludno6ci z przyciskiem P.pOZ.
syreny ofttz zabezpieczenia Alarmowego. Czy taki system tez ma byi montowany?
0dpowiedi:
Tak, Nale2y przewidzie6 wykonanie zdalnego systemu ostrzegania ludnoSci z przyciskiem
ppoz. syreny oraz zabezpieczenia alarmowego. Zakres prac okreSlono w zal4czniku nr I -
skorygowanym przedmiarze rob6t.
Dokonano korekty dzialu 17 "Instalacja elektryczna" przedmiaru podstawowego
stanowiqcego zal4cznik nr 1d do SIWZ.

Do wszvstkich Wvkonawc6w



Pytanie nr 4,

Na starej czgsci budynku istnieje czg(i instalacji odgromowej, czy taka instalacja
ma by6 teZ na calym budynku?

Odpowiedi:
Tak, naleZy uzupelnii istniej4c4 instalacjg odgromow4 zgodnte z zalqcznikiem nr 1 -
skorygowanym przedmiarem rob6t.
Dokonano korekty dzialu 17 "lnstalacja elektryczna" przedmiaru podstawowego
stanowi4cego zalqcaik nr 1d do SIWZ.

Pytanie nr 5.

Czy bgdzie wymieniana rozdzielnia elektryczna? JeZeli tak to proszg schemat
lub zaktualizowai przedmiar o elementy rozdzielni.
Odpowiedf :

Tak, Nale2y przewidziei wymiang rozdzielni elektrycznej. Zakres prac okreSlono
w zal4czniku nr 1 - skorygowanym przedmiarze rob6t.
Dokonano korekty dziafu 17 "lnstalacja elektryczna,' przedmiaru podstawowego
stanowi4cego zal4cznik nr ld do SIWZ.

Pytanie nr 6.

W przedmiarze brak ujgtych pomiar6w instalacji elektrycznych, czy takie bgd4 wymagane
przy odbiorze?

Odpowiedi:
Tak, NaleZy przewidziei pomiar instalacji elektrycznych. Zakres prac okreSlono w zalqczniku
nr I - skorygowanym przedmiarze rob6t.
Dokonano korekty dzialu l7 "lnstalacja elektryczna" przedmiaru podstawowego
stanowi4cego zalqcznik nr 1d do SIWZ.

2 ZMIANY W TRESCI SIWZ (zal4cznik nr ld)

Przedmiar zostal skorygowany o roboty budowlane nie przewidziane w przedmiarze
podstawowym. Wprowadzone zmiany dotycz4 wykonania nowego przyl4c za energelycznego
wraz z montazem nowej rozdzielni, doprecyzowania zastosowanych opraw oSwietleniowych,
wykonania zdalnego systemu ostrzegania ludnoici z przyciskiem ppo2. syreny oraz
zabezpieczenia alarmowego, uzupelnienia istniej4cej instalacji odgromowej oraz wykonania
pomiar6w powykonawczych.

W zwi4zku z wprowadzonymi powy2szych korekt ulegl zmianie przedmiar rob6t kt6rego
ujednoficony zal4cznik do dokumentacji budowlano-wykonawczej stanowi zal4cznik
do niniejszego pisma.

Zamawiaj4cy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zal4cznlka
do projektu budowlano-wykonawczego pn. ,,SIWZ 2, zal. 1d Przedmiar rob6t OSp
Mak6w", poprzez opis zmiany przedmiaru:



3. ZMIANA TERMINU SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiai4cy, na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy, informuje o zmianie
terminu skladania i otwarcia ofe(.

10.12.
Opakowanie zawieraj4ce ofertg powinno byi oznaczone nazw4 (firm4) i adresem
wykonawcy, zaadresowane do zamawiajqcego na adres:

Urzqd Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5,47-490 pietrowice Wietkie
oraz opisane:

,,OFERTA do przetargu nr IGR.271.2.2019 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Straiy Poiarnej w Makowie - II etap',.
NIE OTWIERAC pnZBn DNIEM 25.03.2019 r. godz. 1l:30".

I l.l. Termin i miejsce skladania ofert

Oferty naleiy sklada6 w terminie do dnia 25.03.20f9 r. do godz. ll:00 w siedzibie
Zamawiaj4cego - w sekretariacie Urzgdu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5,
47-480 Pietrowice Wielkie-

11.3. Termin i miejsce otwarcia ofert
Oferty zostan4 otwarte w dniu 25.03.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie zamawiajqcego

- w pokoju nr 8 Urzgdu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47 -480 pietrowice

Wielkie.

W zwi4zku z poryZszym Zamawiajqcy informuje, i2 zamie!;cil w Biuletynie Zam6wieit
Publicznych, w dniu 20.03.2019 r. pod numerem 540053667-N-2019 ogloszenie o zmianie
ogloszenia dotyczqcego niniejszego zam6wienia, w zakresie: terminu skladania ofert
(lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu), okreslonego w sekcji IV.6.2).

E \^/IELKIT

Pkt 10.12., 11.f. i 1l,3. specyfikacji przyjmujq brzmienie:

Pozostale zapisy specyfik acji oraz treSi ogloszenia o zam6wieniu nie ulegly zmianie.
Integralnq czeSi niniejszych wyjaSnieri stanowi zal4czona SIWZ wraz z zalqcznikami.


