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ZP. 271.16.02.2020
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

—

Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) informuje,
że Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego), na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.”; Część nr 1

—

Budowa oświetlenia

drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna; Część nr 2

—

Budowa

oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8KL w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna,
(nr postępowania: ZP.2 71.1 6.2020).
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
ust. 1 pkt 3) i art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy

—

—

działając zgodnie z art. 38 ust.

przekazuje niniejszym dokumentem

do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono
Specyflkacj ę Istotnych Warunków Zamówienia.
Informację o złożonych pytaniach Zamawiający sporządził według kolejności wpływu
zapytania, kierując się datą wpływu.

Pytania z dnia 10.04.2020 roku:
Pytanie nr 1:
W S1WZ w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, że wykonawca może złożyć ofertę
na dowolną ilość części i że oferty na poszczególne części będą oceniane niezależnie od
siebie. A w warunkach udziału w postępowaniu jest napisane, że wykonawca musi wykazać
się wykonaniem dwóch robót budowlanych o wartości dla części I 20 000,00 zł a dla części II
100 000,00 zł. Jeśli wykonawca zamierza złożyć ofertę na obie części to czy Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch robót o
wartości powyżej 120 000,00 zł? Czy wykonawca będzie musiał wykazać się czterema
różnymi robotami?
Odpowiedź napytanie nr 1:
Wykonawca może wykazać dwie roboty (te same) do dwóch części.
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Pytanie nr 2:

w siwz w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane,

że wykonawca może złożyć ofertę
na dowolną ilość części i że oferty na poszczególne części będą oceniane niezależnie od
siebie. A w warunkach udziału w postępowaniu jest napisane, że wykonawca musi wykazać
się kierownikiem budowy. Jeśli wykonawca zamierza złożyć ofertę na obie części to musi się
wykazać jednym czy dwoma kierownikami budowy?
Odpowiedź na pytanie itr 2:
Może zostać wskazany jeden kierownik budowy na dwie części zamówienia.
Pytanie nr 3:
Jeśli wykonawca zamierza złożyć ofertę na obie części to czy Zamawiający wymaga złożenia
wadium odrębnie dla każdej części, np. dwoma przelewami?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza dokonanie wpłaty wadium dwoma przelewami lub jednym z
dokładnym opisem w tytule przelewu kwot dla poszczególnych części zamówienia.
Pytanie nr 4:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie zatwierdzonych projektów lub pism uzgadniających
dokumentację dla części Ii części II.
Odpowiedź napytanie nr 4:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wskazane projekty dla części nr I i II..
Pytanie nrs:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie kart katalogowych lub rysunków poglądowych słupów
oświetleniowych zaprojektowanych w części I.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wskazane karty katalogowe słupów
oświetleniowych zaprojektowanych w części I.
Pytanie nr 6:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie obliczeń oświetleniowych opraw zaprojektowanych
w części I.
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Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wskazane obliczenia oświetleniowe opraw
zaprojektowanych w części I.

Zapisy Specyjikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
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