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Znak: AG.I.272.1.16.2019                                                                        Kielce, dn. 17 czerwca 2019 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ     
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC” 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z zadanymi pytaniami 
udziela wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Zgodnie z SIWZ Dz. IV pkt 5.1) „Do wyceny nie należy uwzględniać zakresu prac związanych realizacja 
wymiany drzwi do pomieszczeń”. Zamieszczony przedmiar robót budowlanych przewiduje montaż drzwi 
w poz. 29-33. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w pozycie nie wchodzą w zakres zamówienia lub załączenie 
zestawienia stolarki objętej prowadzonym postępowaniem wraz ze wskazaniem, w których 
pomieszczeniach należy zamontować drzwi   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że w przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 33 nastąpiła omyłka pisarska. 
Zgodnie z projektem pozycja 33 – powinna obejmować montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych 
D5 PVC z ościeżnicą – 2 szt. - i takie drzwi należy uwzględnić w kalkulacji. Pozostałe drzwi z poz. 29-32 
również należy uwzględnić w kalkulacji gdyż Zamawiający przewiduje montaż tych drzwi.  
 
Drzwi (do pomieszczeń już istniejących) zamieszczone na rys. A1 i A4 pozostają bez zmian. (nie należy 
kalkulować ich demontażu oraz montażu). 
 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Rozdziału IV ust. 5.  
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z opisem technicznym pkt 14.1 instalacja centralnego ogrzewania obejmuje „przełożenie 
1 grzejnika (z WC) – pozostałe bez zmian”. Zamieszczony przedmiar robót sanitarnych przewiduje 
montaż 12 szt. grzejników w poz. 9. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz określenie jaki zakres prac 
instalacji centralnego ogrzewania obejmuje prowadzone postępowanie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że w przedmiarze robót branży sanitarnej w poz. 9 nastąpiła omyłka pisarska.  
Pozycja 9 – powinna obejmować montaż 1 szt. grzejnika - pozycja ta jest tożsama z poz. 5. 
Zakres prac instalacji centralnego ogrzewania został określony również w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót, Projekcie budowlanym – wykonawczym aranżacji pomieszczeń, Zeszycie II 
Instalacje Sanitarne pkt 4.0 Rozwiązania projektowe – Instalacja centralnego ogrzewania oraz rys. IS-1 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w ten 

sposób, że: 

 
1. W rozdziale IV ust. 5 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - wprowadza się następujące 

zmiany: 

Było:  
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5. Do wyceny nie należy uwzględniać zakresu prac związanych z: 
1) realizacją wymiany drzwi do pomieszczeń,  
2) realizacją lady recepcyjnej  
3) realizacją ścianki z paneli 3D  
4) oraz dostawy wyposażenia wnętrza sali operacyjnej i poczekalni. 

ponieważ zakres tych prac Zamawiający wyłączył z realizacji w niniejszym postepowaniu. 
 
Jest: 

5) Do wyceny nie należy uwzględniać zakresu prac związanych z: 
1) realizacją wymiany drzwi do pomieszczeń już istniejących zamieszczonych na rys. A-1 i A-4,  
2) realizacją lady recepcyjnej  
3) realizacją ścianki z paneli 3D  
4) oraz dostawy wyposażenia wnętrza sali operacyjnej i poczekalni. 

ponieważ zakres tych prac Zamawiający wyłączył z realizacji w niniejszym postepowaniu. 
 
2. W Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SIWZ - wprowadza się następujące 

zmiany: 
Było:  
UWAGA: 
Z zakresu prac wskazanych w dokumentacji projektowej Zamawiający wyłączył realizację wymiany drzwi 
do pomieszczeń, lady recepcyjnej oraz ścianki z paneli 3D – nie należy kalkulować tych prac w cenie 
oferty.  
 
Jest: 
UWAGA: 

Z zakresu prac wskazanych w dokumentacji projektowej Zamawiający wyłączył realizację wymiany drzwi 

do pomieszczeń już istniejących zamieszczonych na rys. A-1 i A-4, lady recepcyjnej oraz ścianki z paneli 

3D oraz dostawy wyposażenia wnętrza sali operacyjnej i poczekalni – nie należy kalkulować tych prac 

w cenie oferty.  

 

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

składania i otwarcia ofert.  

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

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

Wojewódzkiego w Kielcach.  

 


