
ZP-MPGKiM/43/VI/2020 Siemianowice Śl. 17.06.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja instalacji elektrycznej w bu-
dynku przy ul. Św. Barbary 8 oraz Piaskowej 2 w Siemianowicach Śląskich”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019r. poz. 1843) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
w  przedmiarze  na  Piaskową  2  w  punkcie  1.1.11  są  podane  w  opisie  takie  typy  tablic:  WG+
TL1+2xTL2+TL3. Natomiast w wymienionych poniżej materiałach nie ma wymienionej tablicy TL2, jest
za to inna TL3-1xL3f (garaże).

Ponadto w ilości podano 6 szt wszystkich tablic, proszę więc o doprecyzowanie o które tablice chodzi, 
ponieważ wg. materiałów wychodzi 4szt, a wg opisu 5 szt. 

Odpowiedź:
W OPISACH PODANE SĄ DOKŁADNE SZT TABLIC 
WG - obudowa II  klasy o hronności z szybką do zbicia ; p/t + RPOO 160A/400V ; 3xNH00 80A gG -   1 SZT.
Tablica licznikowa typu TL 1 - PARTER wyposażenie: (3 x podst. licznikowa 3 fazowa; listwa LZ 5 x 35/16; zabepie -
czenia  przedlicznikowe  tyou  STV  32A/25A/230V  z  wkładkami  typu  gG25A  10x38)  - 3  X  1  SZT
Tablica  licznikowa  TL3  -  1xL3f  (garaże)  STV  32A/25A/230V  z  wkładkami  typu  gG25A  10x38)  -  1  x  1  szt
Tablica licznikowa typu  TL-3  wyposażenie: (4x podst. licznikowa 3 fazowa; listwa LZ 5 x 35/16; zabezpieczenia
przedlicznikowe typu xSTV 32A/25A/230V z wkładkami typu gG25A 10x38) - 4 x 2 szt 
Prowadzący postępowanie zmienia Dodatek nr 4b do SIWZ – Przedmiar robót Piaskowa 2, który stanowi załącz-
nik do niniejszego pisma.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w
przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert to: 22.06.2020r. godz. 8:00

Nowy termin otwarcia ofert to: 22.06.2020r godz. 8:30

Dyr Zarządu mgr Mariola Kołodziej

Z-ca Dyr Zarządu Alojzy Grzesiek

…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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