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D0 WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
0środek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez
Dyrektora - Mariusza Korpaka
42 - 500 Będzin ul. Sportowa 4
FEGON: 000329987  NIP: 625 20 99 946

Dotyczy zamówienia publicznego  na zadanie  pn.:  „Budowa  budynku  szatniowo-sanitarnego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -etap 11 ''.

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  w  związku  z  art.  38  ust.   1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania:

PYTANIE 5:  W przedmiarze, który został załączony na stronie intemetowej  w pozycjach:  22 d.2,
65 d.4, 66 d.4, 67 d.4, 68 d.4. jest mowa o aparatach elektrycznych do 2,5 kg.
Jakie konkretnie urządzenia mają Państwo na myśli?
ODPOWIĘDŹ  5:  Zamawiający  informuje,  iż  aparaty  o  któiych  mowa  w  poszczególnych
pozycjach to:
22 d.2 - przycisk GWP n/t
65 d.4 - transformator 230/24V
66 d.4 -kasownik instalacji przyzywowej
67 d.4 -przycisk podciągowy instalacji przyzywowej
68 d.4 - sygnalizator optyczno - akustyczny

Równocześnie informujemy, iż prace należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową,
rysunki oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Przedmiary  robót nie są  podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny,  a mają jedynie
charakter  pomocniczy,   informacyjny.  Wobec  powyższego   mogą  występować   rozbieżności
pomiędzy  ilością  i zakresem  prac  wykazanych  w  przedmiarach  robót,  a  i]ością  i zakresem
prac  do  wykonania  wynikających  z  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 6: Czy dostawa i montaż gazomierza, reduktora w zabudowanej skrzynce oraz przyłącza
gazu jest w zakresie wykonawcy (oferenta)?
ODPOWIEDZ  6:  Zamawiający  informuje,  iż  Wykonanie  przylącza  i  pu
pomiarowego  należy  zrealizować  zgodnie  z  warunkami  umowy  przylącz
montaż gazomierza, reduktora  w zabudowanej skrzynce oraz przyłącza g
PSG.  Zabudowa  skrzynki i podlączenie  od  strony  instalacji budynku  nal
Wykonawcy.

redukcyjno-
wej.  Dostawa,
jest po stronie

obowiązku

T C) F=

SZ  r{ORPAk


