
 
Warszawa, dnia 08.11.2016 r. 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Budowa 
instalacji trójfazowej na scenie kameralnej w budynku Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej w Warszawie (sprawa nr ZP.260.24.2016). 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 
Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniu Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ 
dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie: 
Prosimy o odpowiedź w którym miejscu tabeli elementów scalonych (załącznik nr 2a do SIWZ) 
Wykonawca ma ująć rozdział 7 („linia kablowa 0,4kV” (poz.76-81)) przedmiaru robót, który został 
dodany zgodnie z odpowiedziami na pytanienr 2 z dnia 04.11.2016r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści Tabeli Elementów Scalonych, dodając punkt 7 i punkt 7.1 
dla pozycji Przedmiaru Robót od 76 do 81. 
 
 
 Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z uwagi na fakt, że w wyniku 

odpowiedzi na pytanie zmianie uległa treść SIWZ i w związku z tym niezbędny jest dodatkowy czas 

na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert do dnia: 

10.11.2016 r. godz. 12:00. 

 
 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  

  



Załącznik nr 2a 
do SIWZ 

 
 

 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, sprawa nr ZP.260.24.2016, na zadanie pod nazwą: 

w 
„Budowa instalacji trójfazowej na scenie kameralnej w budynku 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 
  
podaję poniżej zestawienie elementów scalonych: 

 

l.p. 
Pozycje 

kosztorysowe 
Wyszczególnienie elementów Wartości netto zł 

a b c d 

1 1-13 
Rozbudowa Rozdzielnicy RGNN pole nr 13 kod CPV 453 17 300-5 

specyfikacja nr 1.3.1  

2 14-22 
Montaż rozdzielnic i tablic 0,4 kV kod CPV 453 17 300-5 

specyfikacja nr 1.3.2  

3 23-44 
Montaż kabli, koryt, rurek kod CPV 453 11 200-2 
specyfikacja nr 1.3.3  

4 45-51 
Instalacja SDI kod CPV 453 11 200-2 
specyfikacja nr 1.3.4  

5 52-62 
Dodatkowe instalacje ujęte w kosztorysie kod CPV 453 11 200-2 
specyfikacja nr 1.3.5  

6 63-75 
Pomiary inne kod CPV 712 500 00 5 
specyfikacja nr1.3.6  

7.1 76-81 
Prace poinstalacyjne (budowlane), CPV 452 113 507, specyfikacja 

1.3.7 
 

7  Linia kablowa 0,4 kV  

 

RAZEM 
 

 

VAT: 23% 
 

 

RAZEM 
 

Kwotę RAZEM brutto należy przenieść do poz. 1 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

 

 

 
________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 
 

TABELA WARTOŚCI  

ELEMENTÓW SCALONYCH 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 


