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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nr 11 -

„Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.
Zapytanie 1:
W wyjaśnieniach nr 5 z dnia 11.12.2013r (strona 6 zapytanie nr 1 do 4) Zamawiający stwierdził, że  
wyposażenie  w  sprzęt  multimedialny  nie  jest  przedmiotem  przetargu.  Jednakże  w  zamiennym 
przedmiarze instalacji słaboprądowej, udostępnionym w dniu 08.01.2014r w rozdziale nr 9 nadal jest 
uwzględniony  między  innymi  projektor  multimedialny  oraz  dwa  ekrany.  W  rozdziale  nr  11  tego 
przedmiaru są uwzględnione między innymi aż trzy tablice wyników sportowych, które także miały nie 
być przedmiotem przetargu. Wobec tych rozbieżności prosimy jednoznacznie potwierdzić, że wcześniejsze 
odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wyposażenia multimedialnego - zawarte w wyjaśnieniach nr 5 z 
dnia  11.12.2013r  (strona  6  zapytanie  nr  1  do  4)  -  są  nieaktualne,  oraz  potwierdzić  że  ważny jest  
przedmiar udostępniony w dniu 08.01.2014r.
Zapytanie 2:
W zamiennym przedmiarze instalacji elektrycznych wewnętrznych w rozdziałach nr 17 i 18 uwzględniono 
zwielokrotnione rozdzielnice Rk1 oraz Rk2. W każdym z tych rozdziałów występują po 2 rozdzielnice. 
Naszym zdaniem jest  to  błąd.  Powinno być  po 1  rozdzielnicy  w każdym z tych rozdziałów.  Prosimy 
poprawić przedmiar.
Odpowiedź 1 i 2:
W udostępnionych dnia 08. 01.2014r. przedmiarach pojawił się błąd w części elektrycznej. Omyłkowo 
część wyposażenia ponownie znalazła się w przedmiarze. Konieczne jest skorygowanie przedmiarów – 
skorygowane przedmiary znajdują się w załączniku.
Zapytanie 3:
Wykonawca  zwraca  się  o  potwierdzenie,  czy  w  przypadku,  gdy  w  dokumentach  składanych  przez 
Wykonawcę celem wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostaną podane wartości kwot 
w walucie innej, niż polska, Wykonawca powinien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej 
na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Protokołu Odbioru czy też na  
dzień publikacji ogłoszenia. 
Odpowiedź:
W tym przypadku przeliczenia należy dokonać  na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, 
określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


