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2020 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo

ZP. 271.16.03.2020

Konstancin-Jeziorna, dnia

..

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 oświetleniu

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

—

Budowa

oświetlenia drogowego wzdluż drogi gminnej 81CL w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna,
(nr postępowania: ZP.2 7L 16.2020).
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
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Informację o złożonych pytaniach Zamawiający sporządził według kolejności wpływu
zapytania, kierując się datą wpływu.
Pytania z dnia 17.04.2020 roku:
Pytanie nr 1:
W ramach części I należny wykonać, między innymi:
„Zadanie dotyczy słupów oświetleniowych oznaczonych w dokumentacji projektowej nr 5 1
do 10/1 (in&astruktura oświetlenia drogowego od słupa 1 1 do 4 jest wykonana i
funkcjonuje).”
W projekcie budowlano-wykonawczym o nazwie Parcela FINAL 20180115
Jest mowa o słupach od 1/1 do 12/1 jaki również od 1 2 do 10 2
A w przedmiarze mowa tylko o 6 słupach.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W dokumentacji projektowej pn.: „Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli,
gmina Konstancin-Jeziorna” przedstawiono dwa obwody sieci elektroenergetycznej
oświetlenia drogowego dla Części nr 1:
Obwód I (objęty posteDowanieni nnetar~owyn)):
.

słupy— 1/1, 2/1, 3/1, 4/ł (4 słupy

in~astruktura istnieje i funkcjonuje);

1

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANCIN-JEZJOĄJ”JA, ul. Piaseczyńska 77
teł. 2248423 00, fas 22 8423 09
.

słupy 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 (6 słupów— in&astruktura do wykonania w ramach
prowadzonego postępowania przetargowego);

.

słupyi 1/1, 12/1 (2 skipy

—

nie będą wykonywane).

Obwód 2— (nie beda wykonywane w ramach Dostępowania przetarpoweeo):
.

słupy
1 2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 102 (10 słupów nie są objęte
postępowaniem przetargowym).

Pytanie zadane w dniu 20.04.2020 roku:
Pytanie nr 1:
Rozdział X! SIWZ
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Ustęp 3 p/ct. 2 ppkt.
b) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
c) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
d) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
1. Biorąc pod uwagę istniejący stan pandemii „ Urzędy są pozamykane „ dokumenty
poddawane kwarantannie, co powoduje długie terminy na otrzymanie w w
Zaświadczeń.
Czy w razie nie otrzymania Zaświadczenia we właściwym terminie Wykonawca może
dołączyć własne oświadczenie?
-

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części (po otwarciu ofert),
zobowiązany zostanie przez Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, do
złożenia wyżej wymienionych dokumentów.
Pytanie zadane w dniu 21.04.2020 roku:
Pytanie nr I:
Poproszę o podanie dokładnej ilości słupów dla części 1.
W projekcie budowlano-wykonawczym jest 22 szt., a w przedmiarze 6 szt.
Jaką ilość należy przyjąć?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wskazuje, że odpowiedź na to pytania została zawarta w odpowiedzi na pytanie
nr 1 zadane w dniu ł 7.04.2020 roku.

Zapisy Specyjikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegajq zmianie.
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