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Dnia 7 października 2015 r., do Zamawiającego wpłynęło do treści SIWZ. Zamawiający
informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią postępowania i będą
wiążące przy składaniu ofert.
Dotyczy postępowania: Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowoadministracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim - Etap I - dobudowanie klatki schodowej,
wymiana dachu, rozebranie posadzek, odbicie glazury i terakoty, wybudowanie ścianek
działowych, uzupełnienia tynków wewnętrznych, usunięcie starych powłok farby,
wykonanie doświetlaczy, układanie przewodów instalacji elektrycznej i komputerowej.
Pytanie 1.
Zapytanie do treści SIWZ:
Pyt. 1:
W nawiązaniu do ogłoszenia: Stok Lacki: Modernizacja z rozbudową i nadbudową
budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim - Etap I dobudowanie klatki schodowej, wymiana dachu, rozebranie posadzek, odbicie glazury i
terakoty, wybudowanie ścianek działowych, uzupełnienia tynków wewnętrznych,
usunięcie starych powłok farby, wykonanie doświetlaczy, układanie przewodów instalacji
elektrycznej i komputerowej. Numer ogłoszenia: 253474 - 2015; data zamieszczenia:
28.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
Mamy podany zakres instalacji elektrycznej. Dla potwierdzenia proszę o stwierdzenie, że te
ogłoszenie dotyczy wyceny prac tylko w zakresie położenia przewodów elektrycznych zgodnie
z przedmiarem etap I dla prac elektrycznych. Zakładamy, że montaż osprzętu i sam osprzęt
który wynika z załączonych schematów elektrycznych a nie uwzględniony w przedmiarze nie
powinien być uwzględniony w wycenie prac z tego ogłoszenia - zakładamy, że będzie kolejny
etap i wówczas kolejny przedmiar będzie uwzględniał już zamieszczony na schematach osprzęt
elektryczny.
Ad. 1
Zakres prac objętych postępowaniem dotyczy zakresu przedstawionego w załączonym
przedmiarze Etap I, tj. położenia przewodów elektrycznych oraz puszek instalacyjnych
podtynkowych. Osprzęt przedstawiony na schematach i projektach dotyczy Etapu II , nie
powinien być uwzględniony w przygotowywanej ofercie.
Załączone schematy i projekty dotyczą całej inwestycji Etap I oraz Etap II).
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