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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana instalacji elektrycznej na klat-
kach schodowych w budynkach przy ul. Kościuszki 6, 6a, Staszica 9 oraz Michałkowickiej 39 w Sie-
mianowicach Śląskich. ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zmianami) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zapytania dotyczące przedmiarów których nie ma uwzględnionych w specyfikacji technicznej:
kosztorys kościuszki 6, 6a
poz 1.1.10 aparat WG1 - brak rys.
poz 1.1.11 aparat WG2 - rak rys.
poz 1.2.5 kabel - brak typu lub rysunku
poz 1.2.8 aparaty 4 szt. - brak opisu jakie
poz 1.4.10 - TM1f + TM3f - brak rys
poz 1.6.1.3 rozdzielnia TADM - brak rys
kosztorys Michałkowicka 39
poz 10.d.1.1 rozdzielnice - brak rys
poz 97.d.1.3 rozdzielnice TM - brak rys
kosztorys Staszica 9 
poz 1.1.13 aparaty - brak rys
poz 1.2.12 aparaty GSW -brak rys
poz 1.3.11 TM1-3f - brak rys
poz 1.5.1.3 TADM - brak rys 

Odpowiedź:
Wszyskie parametry są uwzględnione w zestawieniu materiałów.

Pytanie nr 2:
W kosztorysie inwestorskim (przedmiar) dla robót ul. Staszica 9 punkt 1.3.11 brzmi:
Montarz  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  o  masie  do  10kg  wraz  z  konstrukcją-  mocowanie  przez
pzrykręcenie do gotowego podłoża- 7x TM3F- szt.7.
Jednak,  jak  wynika  z  opisu,  zamontowanych powinno być  w sumie 10 skrzynek  -  7  jednofazowych  oraz  3
trójfazowe. W zestawieniu materiałów tablice trójfazowe także nie figurują.
Proszę o podanie parametrów tablic TM 3F, tak jak ma to mniejsce w przypadku TM 1F, jeśli mają one zostać
zamontowane. 

Odpowiedź:
W pozycji  1.3.11 podano błędny opis.  Wszystkie odbiory lokatorskie są jednofazowe. Należy z opisu pozycji
wykreślić „3xTM3F” 

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie zmienia termin składania i otwarcia ofert w
przedmiotowym postępowaniu na dzień 23.04.2019r do godz.8.00 składanie ofert, otwarcie 23.04.2019r o
godz. 8.30.
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