
ZP-2380-738-33/17/478/2018 Katowice, dnia 08.02.2018r.

egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra
Janowskiego w Sosnowcu” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela
następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar zamienny dot. instalacji sanitarnych zamieszczony z pismem nr
ZP-2380-738-33/17/392/2018  z  dnia  02.02.2018  r.  jest  przedmiarem  obowiązującym  do  przygotowania  oferty.
Wątpliwość  nasza  wynika  z  faktu  że  w  w/w  piśmie  są  odpowiedzi  na  pytania  odnoszące  się  do  poprzedniego
przedmiaru

Odpowiedź  na pytanie  1:  Zamawiający  potwierdza,  że  przedmiar zamieszczony  z  pismem nr ZP-2380-738-
33/17/392/2018 z dnia 02.02.2018 r. jest przedmiarem obowiązującym do przygotowania oferty.

Pytanie nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że opisy pozycji kosztorysowych mają odpowiadać opisom przedmiaru w wersji
pdf. Niektóre opisy są urwane, niedokończone itp.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Potwierdzamy. Jeśli natomiast będą występowały rozbieżności w opisach pozycji
będą one traktowane jako omyłki pisarskie. 

Pytanie nr 3 Prosimy o potwierdzenie że w poz. 372 przedmiaru inst. sanitarnych ma być ilość 0,00

Odpowiedź na pytanie nr 3: Należy wycenić pozycje 372. Odpowiedź dotyczyła wcześniejszej wersji przedmiaru,
w obecnej wersji błąd został skorygowany.

Pytanie  nr  4  Prosimy  o  informację  czy  należy  wyceniać  poz.  320  przedmiaru  inst.  sanitarnych  dotyczącą  klap
oddymiających. Klapy te są ujęte w przedmiarze budowlanym.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  4:  Proszę  pozycję  320  pozostawić  jako  zerową.  Wycenić  klapy  dymowe  zgodnie
z przedmiarem budowlanym.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 14.02.2018r. godzina 12:00 15.02.2018r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert 14.02.2018r. godzina 12:30 15.02.2018r. godzina 12:30

Termin wnoszenia wadium 14.02.2018r. godzina 12:00 15.02.2018r. godzina 12:00

Wyk w 1 egz. EZ/BWSZ
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


