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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nr 9 -

„Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie
W wyjaśnieniach nr 4 z dnia 05.12.2013r - pytanie/odpowiedź nr 42/1 Zamawiający stwierdził, że kable 
zasilające rozdzielnicę RG mają być typu YAKXS. W skorygowanym przedmiarze z dnia 11.12.2013r w 
pozycjach nr 5-6 uwzględniono kable YAKY, a w pozycji 7 kabel YKY. Zwracamy uwagę, że w zamiennej  
dokumentacji udostępnionej w dniu 16.12.2013r w zakładce „Dokumentacja 10/Elektryka" na schemacie 
rozdzielnicy RG (rys E/06) są kable YAKXS 4x185mm2 oraz YAKXS 5x185mm2. Z uwagi na krótki termin 
złożenia oferty i brak zgody Zamawiającego na dokonywanie korekt w przedmiarach, prosimy o pilne 
udostępnienie poprawionego przedmiaru.
Odpowiedź:
Winny być kable zgodnie z projektem. Przedmiar zostanie skorygowany.

Zapytanie
W wyjaśnieniach nr 4 z dnia 05.12.2013r - pytanie/odpowiedź nr 42/2 i 3 Zamawiający stwierdził, że 
zostanie  skorygowany  przedmiar  o  brakujące  oprawy  NEOS2  oraz  CEZAR.  Jednak  w  zamiennym 
przedmiarze te oprawy nie zostały uwzględnione. Prosimy o pilną decyzję, co zrobić w tej sytuacji.
Odpowiedź:
Omyłkowo   przedmiar  nie  został  uzupełniony  o  te  informacje.  W  skorygowanym  przedmiarze 
wprowadzone zostanie NEOS2-szt. 14, CEZAR-sztuk 8.

Zapytanie
W wyjaśnieniach nr 5 z dnia 11.12.2013r Zamawiający stwierdził, że wyposażenie w sprzęt multimedialny 
nie  jest  przedmiotem  przetargu.  Takie  odpowiedzi  były  na  nasze  pytania  dotyczące  ekranów 
elektrycznych, tablic  wyników sportowych, tablic lekcyjnych - zwykłych, projektorów multimedialnych, 
wizualizerów.  Jednakże  w  zamiennym  przedmiarze  robót  z  12.12.2013r  te  urządzenia  zostały 
uwzględnione w rozdziałach nr 9; 10; 11; 14. Czy mamy rozumieć, że wyjaśnienia Zamawiającego nr 5 z 
dnia 11.12.2013r dotyczące wyposażenia multimedialnego przestały  być aktualne? Z uwagi na krótki 
termin złożenia oferty i brak zgody Zamawiającego na dokonywanie korekt w przedmiarach, prosimy o 
pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie, lub udostępnienie poprawionego przedmiaru.
Odpowiedź:
Pomyłka w przedmiarze - zostanie skorygowana.

Zapytanie 
W zamiennym przedmiarze instalacji elektrycznych wewnętrznych w rozdziałach nr 17 i 18 uwzględniono 
zwielokrotnione rozdzielnice Rk1 oraz Rk2. W każdym z tych rozdziałów występują po 2 rozdzielnice. 
Naszym zdaniem jest  to  błąd.  Powinno być  po 1  rozdzielnicy  w każdym z tych rozdziałów.  Prosimy 
poprawić przedmiar.
Odpowiedź:
Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie
W zamiennym przedmiarze instalacji elektrycznych wewnętrznych w pozycji nr 204 uwzględniono dwie 
rozdzielnice  oznaczone  R3.  Naszym  zdaniem  jest  to  błąd.  Powinno  być  1  szt  rozdzielnicy.  Prosimy 
poprawić przedmiar.
Odpowiedź: 
Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie
W nowym przedmiarze instalacji  słabo prąd owych występuje 2 razy szafa serwerowa PD2. Proszę o 



potwierdzenie że należy rzeczywiście  wycenić dwie szafy serwerowe PD2 zgodnie z działami 17 i  18 
przedmiaru robót. W dokumentacji występuje tylko jedna taka szafa.
Odpowiedź:
Potwierdzamy,  iż  błędnie  podano  w  przedmiarze  2  razy  szafa  serwerowa  PD2.  Przedmiar  zostanie 
poprawiony.

Zapytanie
Wg  dokumentacji  i  opisu  ogrodzenie  drewniane  placów  zabaw  o  wys.  60cm  ma  141,70  mb.  W 
przedmiarze robót zewnętrznych w poz.  64 występuje ilość 211,4 m2. Proszę o korektę przedmiaru: 
141,70x0,6 = 85,02m2
Odpowiedź:
Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie
W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej uaktualnionych wszystkich przedmiarów w sporym 
stopniu  odbiegających  od  poprzednich  oraz  poprawionej  dokumentacji,  proszę  o  dalsze  przesunięcie 
terminu składania ofert do 15 stycznia. Poprawiona dokumentacja wymaga ponownej analizy, gdyż nie 
podano wykazu wprowadzonych poprawek.  Ponadto  większość firm handlowych i  hurtowni  w okresie 
przerwy  świątecznej  ma  jedynie  dyżury  i  nie  jest  w  stanie  sporządzić  rzetelnych  ofert  handlowych. 
Dotyczy  to  także  naszych  partnerów,  którzy  ze  względu  na  przerwę  świąteczną  nie  będą  mogli 
przygotować wycen robót branżowych według skorygowanych przedmiarów.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert biorąc pod uwagę możliwości Wykonawców 
i przerwę świąteczną zgodnie z poniższą treścią.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości 
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 14 . 01 . 2014r. 

do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 14 . 01 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


