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ZP 341/1/2009							Bobowa, 2009-01-27


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. Nazwa zadania:  Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: Treść zapytania : 
Pytanie nr 1. Proszę o podanie jakich rozdzielnic, skrzynek lub tablic elektrycznych dotyczą następujące punkty przedmiaru elektrycznego:
	Pkt 1.3.
	Pkt 2.3.
	Pkt 2.5.
	Pkt 4.44.
	Pkt 4.45.   

Pytanie nr 2. W przedmiarze na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, 
w załączonym zestawieniu materiałów w punkcie 93 wymieniona jest szafa sterownicza przepompowni – dostawa w komplecie z przepompownią -1 kpl. Proszę o potwierdzenie, iż w/w szafę sterowniczą dostarcza dostawca przepompowni a punkt 93 w/w zestawienia materiałów ma wartość 0zł.

     Zamawiający odpowiada: 
     
ad. 1
     pkt. 1.3 - Rozłącznik główny ppoż 250A w obudowie z laminatu 400x400x250 ,   
     drzwiczka przeszklone – poz. 81 zestawienia materiałów
    pkt. 2.3 – nakłady robocizny R na montaż obudowy tablicy TZ-H , nakłady M na obudowę
    ujęte w poz. 2.4
    2.5 - nakłady robocizny R na montaż obudowy tablicy TZ-Kł , nakłady M na obudowę       
  ujęte  w poz. 2.6
    4.44 - Rozłącznik główny kotłowni w obudowie RN55 1x4 poz. 80 zestawienia materiałów
    4.45 - Szafka sterownicza przepompowni-dostawa w komplecie z przepompownią (tylko      R) 
    Fundament prefabrykowany pod szafkę kablową ( R+M)
    

ad.2
    Tak , szafkę sterowniczą przepompowni-zamawiać i wycenić łącznie ( w komplecie) 
   z przepompownią. 
   Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią     
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 


Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy




