Katowice, dnia 21.05.2018r.
WT-I.2370.9.2018
Odpowiedzi na pytania
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania, wyjaśniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:

„Zagospodarowanie terenu zielonego od strony południowo-wschodniej budynku
Komendy

Wojewódzkiej

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Katowicach

przy

ul. W. Stwosza 36”
Zapytania Wykonawców:
1. PB rys. Z-3 uwzględnia szlaban , przesuwną bramę na parking oraz słupek z czytnikiem
kart.
Brak natomiast kabla zasilającego , sterowniczego – typ ,przekrój , długość
Ponadto brak szczegółów technicznych dla wymienionych urządzeń ,jak również brak
pozycji przedmiarowej. Prosimy o wyjaśnienie ewentualne zamieszczenie kart
katalogowych z parametrami technicznymi i uwzględnienie przedmiaru podając podstawy
wyceny i ilości obmiarowe.
Bądź też informację czy w/w jest tematem przetargu.
2. PB opis techniczny informuje, iż projektowane oświetlenie należy wykonać na elewacji
budynku, prosimy o informację jakim materiałem jest wykonana elewacja.
3. Prośba o wyjaśnienie pkt. 6.14 SIWZ „Wykaz prac”. Prosimy o sprecyzowanie, co należy
rozumieć pod pojęciem „dwie prace o podobnym charakterze o wartości min. 200 000,00
zł. brutto”
Czy Zamawiający zaakceptuje referencje na wykonanie dróg i parkingów z kostki
brukowej?
Odpowiedzi:
Ad. 1.
Informacje o rodzajach kabli i długości są zawarte w zestawieniu materiałowym PB - część
budowlana i przedmiarze branży elektrycznej tj. w poz. 6 dla urządzeń - szlaban, brama i
w poz. 15 dla lamp.
Na rys. Z-3 pokazano lokalizację skrzynki, z której należy zasilić urządzenia (brama,
szlaban).
Na rys. Z-4 pokazano trasę kabla zasilającego do opraw oświetleniowych.
W przedmiarze robót - część budowlana, w zestawieniu materiałów oraz w poz. 24 i 25
przedmiaru robót został wykazany szlaban oraz brama. Szlaban na przykład typ (Came
G4000) lub równoważny natomiast brama - systemowa odpowiednia do systemu
ogrodzenia.

Ad. 2.
Oświetlenie należy wykonać na wysięgnikach zamontowanych do płyty balkonowej
żelbetowej otynkowanej (w przypadku czterech lamp od strony południowej) oraz do
ściany murowanej ocieplonej płytami styropianowymi grub. 12 cm. i pokrytej tynkiem
cienkowarstwowym (jedna lampa).
Ad. 3.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ocena ofert w tym ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu przez poszczególnych Wykonawców zostanie dokonana przez
komisję przetargową w oparciu o wiedzę i doświadczenie jej członków oraz obowiązujące
przepisy prawa i judykaturę.
Wskazane jest by przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania
prac.
Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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