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KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI 

z siedzibą w Radomiu 
Sekcja Zamówień Publicznych 

 ul. 11 Listopada 37/59,      26-600 Radom 
  fax. (48) 345 – 20 – 02 

Radom, dnia 09.03.2018r. 
 
Egz. poj. 

ZP – 445 /2018 

 

WYKONAWCY 

 
WYJAŚNIENIA  i  ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robo ty budowlane na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie ń publicznych  

( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ) w nast ępującym przedmiocie zamówienia:  
 

- „Posterunek Policji w BIELSKU  
– adaptacja, modernizacja pomieszcze ń” 

Nr sprawy 12 /18  
 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  
w związku z zapytaniami wykonawców wyjaśnia: 
 
Pytanie Nr 1: 
Proszę o podanie możliwego terminu rozpoczęcia prac. 
Odpowiedź na pyt Nr 1: 
Termin rozpoczęcia prac nastąpi po podpisaniu umowy oraz po przekazaniu budowy. 
 
Pytanie Nr 2: 
Przedmiar na roboty instalacji elektrycznej jest bez podanych ilości – czy to znaczy, że elektryka nie 
wchodzi w zakres prac. 
Odpowiedź na pyt Nr 2: 
Prace elektryczne wchodzą w zakres prac. Zamawiający uzupełnił ilości w przedmiarze.  
 
Pytanie Nr 3: 
Czy obiekt będzie czynny w trakcie realizacji zadania. 
Odpowiedź na pyt Nr 3: 
Obiekt nie będzie czynny w trakcie realizacji zadania. 
 
Pytanie Nr 4: 
Proszę o podanie technologii wymiany obróbek blacharskich bez ingerencji w obecne pokrycie 
dachowe. 
Odpowiedź na pyt Nr 4: 
Do przedmiaru branża budowlana należy dodać pozycje nr 41, 42, 43. Zamawiający dołącza 
zmieniony przedmiar.  
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Ponadto, Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej  przedmiary branży 

elektrycznej uzupełniony o brakujące ilości oraz zmieniony przedmiar branży budowlanej.  
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa zmiana treści siwz stanowią 

integralną część ogłoszenia o zamówieniu i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.  

 
 
 
        Z poważaniem 
 
 
                                                                                                        KIEROWNIK 

  Sekcji Zamówień Publicznych 
                                                                                                   KWP zs. w Radomiu 
                                                                                               / - / mgr Julita Dudzińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmianę treści siwz  zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 09.03.2018r. 
 

 

 


