
 

 

 
 

BZP.271.5.3.2018.I                                                          Staszów, dnia 01.02.2018 r. 

 

Uczestnicy postępowania 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja 

placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów” 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. 

zamówienia wyjaśniam: 
 

Pytanie 1: 

„Załączony przedmiar robót na wykonanie robót elektrycznych nie jest zgodny z dokumentacją:  

-brak jest: WLZ, instalacji odgromowej, wszystkich opraw oświetleniowych, przewodów do gniazd i 

opraw oświetleniowych, wentylatorów w łazienkach. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia: 

 w łazienkach zastosowano wentylację grawitacyjną – bez wspomagania wentylatorami 

mechanicznymi, 

 instalacja odgromowa na rozbudowie nie jest przewidziana. Należy jednak uwzględnić przekładkę 

istniejącej instalacji w miejscu połączenia budynku szkoły z częścią dobudowaną. 

W pozostałym zakresie tj. w zakresie WLZ, opraw oświetleniowych, przewodów do gniazd i opraw 

oświetleniowych wprowadza się w przedmiarze robót zmiany w części dot. instalacji elektrycznych. (poz. 

przedmiaru 74-93 przed zmianą).  

Po zmianie przedmiar robót dla części dot. instalacji elektrycznych obejmuje poz. 74-96.  

Uwzględniając powyższe ulega odpowiednio zmianie numeracja kolejnych pozycji przedmiaru.  
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuję, że zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, w 

części dot. instalacji elektrycznych, jak wskazano powyżej w odpowiedzi na pytanie.  

Przedmiar robót – po zmianie, udostępniono na stronie www.bip.staszow.pl w zakładce Zamówienia 

Publiczne 2018 przy przedmiotowym postępowaniu (poz. 5). 

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję że przedłużam termin składania ofert w 

przedmiotowym postepowaniu do dnia 09.02.2018r. do godz. 11
00 

(pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 09.02.2018r. o godz. 11
15 

(pkt. 18.3 SIWZ). 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o 

zamówieniu i SIWZ. 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną 

częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 
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