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,,Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" 

Siechnice, 23 października 2019 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 6 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 594004-N-2019 z dnia 05.09.2019 r.) 

1. 
Zamawiający uzupełnia odpowiedź na Pytanie 68 z dokumentu "Informacja zamawiającego nr 5" załączając 
rysunek schematu oświetlenia (załącznik 1 do Informacji Zamawiającego nr 6). 

Pytanie 68: 
Zgodnie z Opisem Technicznym PW Instalacje Elektryczne (pkt. 3.5) monitoring opraw oświetlenia awaryjnego 
powinien się odbywać w protokole DALI ze wspólnego systemu sterowania dla całego budynku. Prosimy o 
informację co autor projektu wskazywał w rzeczonym opisie (,,wspólny system sterowania dla całego budynku"), 
gdyż w projekcie brak schematu monitoringu opraw awaryjnych (brak takiego rozwiązania). 

Odpowiedź na pytanie 68: 

Dodano opis projektu oświetlenia. Schemat monitoringu opraw awaryjnych zależy od dostawcy systemu 
sterowania. 

Pytanie 83: 
W związku z zamieszczeniem w dniu wczorajszym „Rewizji A" Projektu Wykonawczego, jak również odpowiedzi 
Zamawiającego na pytania oferentów (,,Informacja Zamawiającego nr 5") ( ... ) prosimy o zmianę terminu składania 
ofert na dzień 26.11.2019r. 

Odpowiedź na pytanie 68: 

Zamawiający odmawia zmiany terminu składania ofert na dzień 26 listopada 2019 r. 

2. 
Z uwagi na udzielone wyjaśnienia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapisach SIWZ w 
następujący sposób: 

Zmiana 13 
Zamawiający uzupełnia Projekt Wykonawczy Rewizja A o tom 5: "Drogi" dostępny pod hiperłączem: 
https-//www drapbox com/sh/vaii9oerlz6yojo/AABDt4RRKUDUQt32rD31pQna?di=0 (link także w oddzielnym pliku) 

Zmiana 14 

Zamawiający zmienia treść SIWZ - część Ili - Opis Przedmiotu Zamówienia na podany jak w załączeniu do 
niniejszego ogłoszenia. 

W związku z zmianami projektu wykonawczego zamawiający pomocniczo zaznaczy/ kolorem tomy w których 
dokonano zmian w projekcie wykonawczym. 



Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną treść 
SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

podpis Zamawiającego 


