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BZP.271.55.22.2018.II                                                                         Staszów, dnia 15.10.2018 r. 

 

 

          Uczestnicy postępowania 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zadanie Nr 1: „Nowoczesna Biblioteka             

w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 

2016 – 2020; 

Zadanie Nr 2: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność 

Gminy 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: 

PYTANIA: 

„1. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzą demontaże instalacji i armatury 

sanitarnej tj.: instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacja wody (wraz z 

armaturą), instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami? 

Jeśli tak prosimy o zamieszczenie przedmiaru na te prace ponieważ nie są one uwzględnione 

w przedmiarach oraz brakuje informacji o takowych w dokumentacji projektowej. 

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzą demontaże instalacji elektrycznych, 

nisko prądowych, opraw, gniazd itp.? 

Jeśli tak prosimy o zamieszczenie przedmiaru na te prace ponieważ nie są one uwzględnione 

w przedmiarach oraz brakuje informacji o takowych w dokumentacji projektowej. 

3. Czy Zamawiający projektuje jakieś prace związane z włączeniem się w instalacje węzła 

cieplnego np. poprzez jego modernizację lub rozbudowę? 

Jeśli tak to jakie? Prosimy o załączenie istniejącego przedmiaru.  

4. Czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż projektora (rzutnika) wraz z ekranem 

projekcyjnym? 

Jeśli tak prosimy o podanie ich parametrów.” 
 

ODPOWIEDZI: 

Ad.1: 

Obowiązują zapisy SIWZ. 

Ad.2: 

Obowiązują zapisy SIWZ. 

Ad.3: 

Obowiązują zapisy SIWZ. 

Ad.4: 

Obowiązują zapisy SIWZ. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia 

17.10.2018 r. do godz. 12
00 

(pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2018r. o godz. 12
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. 

 

Z up. BURMISTRZA 

         Sekretarz Miasta i Gminy 

 

 

 


