Sura2 dnia

..f

styczeri 2018r.

Do wszystkich Wykonawc6w

nr post. : 8K.27 1.8.201h.

Dot.: postqpowania

o

udzielenie zam6wienia publicznego

nieograniczonego na Rewitalizacja Rynku Lackiego

nr

635847-N-2017

w

trybie pzetargu

w Suraiu,

WyjaSnienie
treSci SIWZ

-

Burmistz Sura2a, dzialajqc zgodnie z aft. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo Zam6wiei
Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) wyja6nia ke5i Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie Rewitalizacja Rynku Lackiego w Suraiu
Pytanie Nr

1

Paekroj normalny ul. Zamkowa m6wi o wykonaniu nawiezchni z kamienia polnego natomiast brak jest pozycji w
pzedmiaze. Jaka jest poprawna konstrukcja ulicy?
Odpowied2:
W odpowiedzi informujq, i2 Ulica Zamkowa nie jest objQta przedmiotem zam6wienia.

Manie Nr 2
Prosimy o uzupelnienie pozycji pzedmiarowych o tereny zielone

-

biologicznie czynne.

Odpowiedi:
W odpowiedzi informujg, i2 tereny zielone

-

biologicznie czynne nie sq objgte przedmiotem zam6wienia,

Pytanie Nr 3
Proszq o uzupelnienie Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej o:

- zestawienie podstawowych material6w do wbudowania;
- zwymiarowanie (opisanie) poszczeg6lnych odcink6w linii kablowych;
- oznaczenie jaki zakres rob6t jest do wykonania w tym zadaniu;
Odpowiedi:
W odpowiedzi informujq iZ:

- materialy zgodnie z projektem, w przedmiarze nalezy zwiqkszyi ilo6i bednarki ukladanej w wykopie do sOOm.
- zwymiarowanie (opisanie) poszczeg6lnych odcink6w linii kablowych zgodnie z projektem.

- zakres rob6t do wykonania w tym zadaniu w calo5ci zgodnie z projektem, jedynie bez 10 lamp solarnych, kt6re
Inwestor w przyszlo6ci zakupi.
Pytanie Nr 4

W projekcie Wykonawczym sE wrysowane 20 szt. latarni oswietleniowych, a w Przedmiarach jest ujQtych tylko
10 szt. Jaka jest poprawna ilo6i?
Odpowied2:

w odpowiedzi informujq,

i2 prawidlowa

ilo6i lamp solarnych objqtych pzedmiotem zamdwienia

-

10 szt.

Pytanie Nr 5
Czy latarnie w pozycjach 61 i 33 sE takie same?

-

bo w pzedmiarach sE r62nie opisane.

Odpowiedi:
W odpowiedzi informujq,

a2

latarnie w pozycjach 61 i 33 przedmiaru rob6t sq takie same.

Pytanie 6
W zwiqzku z przetargiem mam pytanie dotyczace solarnych opraw hybrydowych czy w/w oprawy mogq byi wyposa2one
w turbinq wiatrowA je2eli tak to o jakiej mocy?

Odpowiedi:

W odpowiedzi informujQ, Ze lampy solarne majE posiadad panele fotowoltaiczne zgodnie z projektem bez turbin
wiatrowych.

Pytanie 7
W pzedmiarze rob6t

I etapu w/w opraw powinno byi

12 szt.?

Odpowied2:
W odpowiedzi informujQ, i2 w przedmiarze rob6t

I etapu opraw powinno bye Z szt,

W pozostalym zakresie SPecyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia pozostaje niezmieniona.
Wprowadzone zmiany nie skutkuje przedluieniem terminu skladania ofert.

