Zegrze, dnia 11.02.2015 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIE, MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY TREŚCI
OGŁOSZENIA
Dotyczy: ZP/02/15/CYBERSECLAB
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A,
działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę pomieszczeń laboratorium w budynku nr 29 w Wojskowym Instytucie Łączności”, nr
sprawy ZP/02/15/CYBERSECLAB, wpłynęły zapytania od Wykonawców.
Poniżej treść pytań, odpowiedzi na pytanie, modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz informacje dotyczące zmiany treści ogłoszenia.
Pytanie nr 1:
Zwracam się z zapytaniem czy jest możliwość dołączenia w formie załączników do ogłoszenia przedmiarów
prac budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych w formie elektronicznej w ATH, bazując na programie
kosztorysowym Norma Pro defakto na którym to zostały wykonane w/w przedmiary.
Odpowiedź:
Zamawiający ww. dokumenty posiada w formie elektronicznej jedynie w formacie PDF.
Pytanie nr 2
Z powodu braku w projekcie schematu rozdzielnicy RE uprzejmie prosimy o odpowiedź czy możemy liczyć
na uzupełnienie projektu o brakujący schemat.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający załącza do SIWZ dodatkowy załącznik nr 13 tj.
- Projekt wykonawczy architektura – załącznik 13a
- Projekt wykonawczy branża sanitarna – załącznik 13b
- Projekt wykonawczy branża elektryczna – załącznik 13c.
Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w:
1. rozdz. III pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń laboratorium w budynku nr 29 w Wojskowym
Instytucie Łączności zgodnie z załączonym projektem budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ), przedmiarami
robót (załącznik nr 12 a, b i c do SIWZ – bez wyzerowanych pozycji) oraz Projektami wykonawczymi
(załącznik nr 13 a, b i c do SIWZ).”
2. rozdz. III pkt 6 lit. d, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym załącznik nr 11 do SIWZ, przedmiarami – załączniki nr 12 a, b i c do SIWZ (bez wyzerowanych pozycji) w
branży: architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej oraz Projektami wykonawczymi (załącznik nr 13 a, b i c
do SIWZ).”
3. rozdz. XXI
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Załącznik nr 11 – projekt budowlany
Załącznik nr 12 – przedmiary robót
Załącznik nr 13 – projekty wykonawcze
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu
nieograniczonym do dnia 23.02.2015 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2015 o godz. 11:30 w sali 101 Wojskowego Instytutu Łączności,
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe.
Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ważna na
dzień 23.02.2015 r. oraz wadium, które musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą, tj. 30
dni licząc od dnia 23.02.2015 r.
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