
Znak: AG-I.272.1.11.2016                                                                            Kielce, dn. 8 sierpnia 2016 r. 
 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Wyposażenie budynków A, B i C-1 w DSO”, znak: AG-I.272.1.11.2016.      

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164), w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

W projekcie wskazano na montaż 734 sztuk głośników, natomiast w przedmiarze podano 655 sztuk. 

Proszę o podanie poprawnej ilości głośników jaką należy przyjąć do wyceny ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż poprawna ilość głośników to 655 sztuk. Wskazana w projekcie ilość 734 

głośników dotyczy budynków A oraz B. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 2  
Proszę o informacje w którym miejscu budynku A ma być zamontowane korytko dla instalacji DSO. 
Z przeprowadzonych oględzin oraz z uwagi na trwające prace instalacji elektrycznych i okablowania 
strukturalnego nie ma możliwości technicznych montażu takiego koryta nad ani pod sufitem 
podwieszanym. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż miejscem zamontowania korytka dla instalacji DSO jest portiernia, tylko przy 
szafie DSO. Pozostałą instalację należy prowadzić na tynku na suficie lub ścianach mocując kabel 
uchwytami zgodnie z aprobatą techniczną producenta kabla.  
 
Pytanie 3 
Proszę o informacje w którym miejscu budynku B i C ma być zamontowane korytko dla instalacji DSO. 
Z przeprowadzonych oględzin oraz z uwagi na trwające prace instalacji elektrycznych i okablowania 
strukturalnego nie ma możliwości technicznych montażu takiego koryta nad ani pod sufitem 
podwieszanym. 
 
Odpowiedź: 

Budynki B i C nie są objęte niniejszym postępowaniem. 
 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 



1. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

Było: 

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

oraz opisać:  

„Wyposażenie budynków A, B i C-1 w DSO”  

Nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2016 r., godz. 1200. 

 

Jest: 

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

oraz opisać:  

„Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego”  

Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2016 r., godz. 1200. 

 

2. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

Było: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 332 

 

Do dnia 11 sierpnia 2016 r., do godz. 1130 

 

Jest: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 332 

 

Do dnia 12 sierpnia 2016 r., do godz. 1130 

 

 

3. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

Było: 

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 



Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 332 

 

Dnia 11 sierpnia 2016 r.,  godz. 1200 

 

Jest: 

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 332 

 

Dnia 12 sierpnia 2016 r.,  godz. 1200 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach.  

 

 


