URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANcIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 48423 00, 22 484 23 10 fax22 484 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia 11.02.20 19 roku
ZP.27 1.01.03.20 19
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

—

Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 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.: Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
projektu wykonawczego posadowienia lado warki konstrukcji monolitycznej o mocy
wyjściowej niiniinum 200 kW wraz z zasileniem w energie elektryczną, pozyskaniem
wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.
Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza
ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do
eksploatacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy
ni. Wilanowskiej 1.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
1 pkt 3)

i art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy

—

—

działając zgodnie z art. 38 ust. 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 zadane w dniu 04.02.2019 roku:
Pytanie nr 1:

Domniemając, iż intencją Zamawiającego w Załączniku nr 10 do SIWZ „.Opis przedmiotu
zamówienia” punkt 24 było to, aby dostarczone urządzenie było zgodne z europejskimi
standardami i normami oraz z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującym prawem i
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powszechnie uznawanymi standardami europejskimi, deklaracja zgodności producenta stanowi
kompletny dokument, który w pełni wskazuje i poświadcza, że dane wyroby odpowiadają
wymaganiom ściśle określonym przepisami prawa, w tym zasadom bezpieczeństwa. ochrony
zdroyyia, środowiska Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zwracamy się z
zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na następujący:
Standardy i normy:
Dostarczona stacja ładowania będzie wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
standardami i normami europejskimi.
Zamawiający wynlaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe w deklaracji zgodności
Producenta dostarczonej wraz ze stacją ładowania na etapie realizacjiprzedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Tak.

Pytanie nr 2:

Czy dla obszaru, na którym przewiduje się lokalizacja punktu zasilania

są aktualne plany

zagospodarowania przestrzennego?
Odpowiedź iia pytanie nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania robót drogowych w ramach prac
związanych z infrastrukturą ładowania?
Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie.
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Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane objętym
inwestycją.
4.1 Jeżeli tak, to w jakiej formie oraz czy Zamawiający może dołączyć do specyfikacji
odpowiednie w tym zakresie dokumenty.
4.2 Jeżeli nie, to wjakim terminie Zamawiający planuje pozyskać takie prawo do terenu.
Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak.
4.1.) nie dotyczy
4.2) nie dotyczy

Pytanie nr 5:

Kto jest właścicielem terenu, na którym przewidziana jest lokalizacja punktu ładowania.
Odpowiedź na pytanie nr 5:

Właścicielem terenu jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

Pytanie nr 6:

Czy miejsce posadowienia stacji znajduje się w sferze ochrony konserwatora zabytków?
Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie.

Pytania zadane w dniu 05.02.2019 roku:
W nawiązaniu do załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

3 ust. 2 pkt 8) wzoru Umowy

i wprowadzenie następującej treści:
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„dostarczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 30 dni,
oiyginałów dokumentów potwierdzających posiadanie przez przedmiot umowy: atesty i/lub
certyfikaty, co do któiych na etapie składania oferty Wykonawca zadeklarował ich posiadanie
przez przedmiot umowy;”.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

3 ust. 2 pkt 15) wzoru Umowy

i wprowadzenie następującej treści:

„przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy wraz z
dokumentami niezbędnymi do prowadzenia prawidłowej eksploatacji przedmiotu taflowy;”.
Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

3 ust. 2 pkt 16) wzoru Umowy

i wprowadzenie następującej treści:

.„od dnia przekazania terenu budowy, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody
wyrządzone działaniem łub zaniechaniem działania Wykonawcy na terenie budowy i terenie
przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim,”.
Odpowiedź iia pytanie nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień 4 pkt 5) wzoru Umowy poprzez
usunięcie ostatniego zdania ww. punktu?
Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

8 ust. 7 wzoru Umowy i

wprowadzenie następującej treści:

„Zamawiajqcy może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku prowadzonych
czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że:
1) występują wady przedmiotu umowy w rozumieniu postanowienia ] ust. 6,
2) Wykonawca nie wyiqzal się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,
3) przedmiot umowy nie został zakończony,

a powyższe całkowicie uniemożliwia korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu”.
Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 6:

Czy w ramach procedury odbiorów Zamawiający przewiduje testy przedmiotu umowy z
autobusami? Jeśli tak, to proszę o wskazanie rodzaju autobusów zapewnianych przez
Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia procedury odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
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Odpowiedź na pytanie lir 6:
Solaris Urbino 12 Ełectric. Zawarto w opisie przedmiotu zamówienia wskazanych w SIWZ.

Pytanie nr 7:
W

10 wzoru umowy, Zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia kwoty

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez
Zamawiającego za należycie wykonane, jedynie w przypadku zabezpieczenia, które zostało
wniesione w pieniądzu. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany., tj. przedłożenia
odpowiednio zmniej szonego zabezpieczenia w innej niż pieniądz formie po dokonaniu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Tak. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną z kilku form wymienionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

11 ust. 5 wzoru Umowy i

wprowadzenie następującej treści:

„w przypadku

wykrycia wad uniemożliwiających

ladowanie

autobusu,

Wykonawca

zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie 12 godzin od pisemnego
zawiadomienia przez Zamawiającego o ich wykryciu lub innym terminie ustalonym przez
Zamawiającego. Zaistnienie wad szwierdza się w protokole.”
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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Pytanie nr 9:
CZY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

15 ust. 1 wzoru Umowy i

wprowadzenie następującej treści:

.„Zamawiajqcy może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zmyarcia umowy, jednak

iy

żadnym

wypadku nie później niż na nie krócej niż 6 tygodni przed planowanym terminem zakończenia
realizacji przedmiotu umowy.”.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający przewiduje Zmianę postanowień

16 umowy w ten sposób aby ust. 1 dawał

Zamawiającemu uprawnienie do nałożenia na Wykonawcę kar umownych z tytułu
poszczególnych

naruszeń,

tj.

przykładowo

poprzez

zastosowanie

„Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej:

sformułowania:
(...)„.

Odpowiedź napytanie nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 11:
Zamawiający podaje typ kabla zasilającego stację ładowania 2x(YAKXS 4x240)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę typu kabla na imy o lepszych parametrach niż
podany w specyfikacji.
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Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak, pod warunkiem, że parametry nie będą gorsze.

Pytanie nr 12:

Zamawiający wymaga dostosowania masztu do instalacji różnego rodzaju głowic ładowania w
przypadku zmiany pantografu.

Obecnie stosowane systemy ładowania pantografowego
waga, sterowanie, zasilanie), maszty

są zróżnicowane (różne gabaryty,

są projektowane pod konkretny typ systemu ładowania.

Z uwagi na niemożliwość przewidzenia rozwiązań jakie będą dostępne na rynku w przyszłości,
prosimy o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji.
Odpowiedź na pytanie nr 12:

Głowica musi być wymienna.

W nawiązaniu do Załącznika nr 10 do SIWZ „Wymagania ogólne dotyczące zdalnej
diagnostyki stacji ładowania oraz zarządzaniem procesem ładowania”

Pytanie nr 13:

Punkt 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli systemy zgodne z OCPP 1.6,
-

kiedy pisze „Stacja ładowania musi posiadać możliwość komunikacji on-line z zewnętrznymi
systemami nadzoru”.
Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający zapewni kartę SIM do monitorowania stacji?
St ro n a 8
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Odpowiedź na pytanie nr 14:

Nie.

Pytanie nr 15:

Czy zamawiający posiada system zarządzania stacjami ładowania lub czy zamawiający będzie
chciał taki system nabyć? Jeżeli tak to w jaki sposób Zamawiający planuje zapewnić
odpowiednią infrastrukturę do instalacji oprogramowania systemu (serwer). W sytuacji gdy
Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie systemu, który będzie stale monitorował stację
ładowania, brak dostarczenia infrastruktury do zainstalowania tego systemu przez
Zamawiającego, skutkuje koniecznością świadczenia usługi zewnętrznego hostingu. To zaś nie
zostało wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i powinno stanowić przedmiot odrębnej
umowy na świadczenie usług. Jeśli zapewnienie serwera ma być po stronie Wykonawcy, to
prosimy o doprecyzowanie na jaki okres Wykonawca ma skalkulować koszt hostingu w swoj ej
ofercie.
Odpowiedź na pytanie nr 15:

Musi współpracować z systemem ZTM MZA.
-

Pytanie nr 16:

Czy brak zasilania jest określany na podstawie braku komunikacji stacji ładowania z systemem
nadzory?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Tak.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuszcza nie przesyłanie „przewidywany zasięg pojazdu które zostaną
dostarczone przez autobus na początku procesu ładowania” jeśli pojazd nie będzie dostarczał
St ro n a 9
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takiej informacji z użyciem protokołów DIN7O 121 lub ISO 15118 (wymagania komunikacja
pomiędzy pojazdem i stacją ładowania).
Odpowiedź na pytanie nr 17:

Tak.

Pytanie

lir

18:

W punkcie 3.2)c)i5) wartość innych parametrów monitorowanych przez stacje ładownia,
które mogą mieć wpływ na jej działanie
np. temperatury.” czy Zamawiający może
wskazać te parametry?
Odpowiedź na pytanie nr 18:
—

-

Parametrem jest temperatura gniazda.
Pytanie nr 19:

„Wymagane jest aby system miał możliwość wysyłania notyfikacji za pomocą poczty emaił
lub wiadomości sms do wskazanych operatorów (konfigurowanie w konsoli systemu).” Czy
Zamawiający udostępni bramkę SMS? Jeśli nie to prosimy o określenie szacunkowych ilości
wysyłanych powiadomień poprzez SMS
Odpowiedź na pytanie nr 19:

Bramka SMS będzie u operatora świadczącego usługi na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna
w istniejącym systemie MZA. W obecnej chwili Zamawiający nie jest w stanie określić
szacunkowych ilości wysyłanych powiadomień poprzez SMS.
Pytania zadane w dniu 06.02.2019 roku
Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ
Paragraf 20 ust. 1 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „.polisy
ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem umowy”.
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia i dopuszczenie posiadania przez
Wykonawcę ogólnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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I

I. W nawiązaniu do Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie nr 2:
* 1 pkt 6) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie definicji wady, poprzez dodanie na końcu punktu
sformułowania: „istniejqca w czasie dokonyi”yania czynności odbioru lub powstała po
odbiorze, ale zprzyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru”,
ponieważ zastosowana definicja wady jawi się jako zbyt szeroka.
Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr3:
*3 ust. 2 pkt 18) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Wykonawca odpowiada za skutki nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych z winy Wykonawcy, ponieważ odpowiedzialność Wykonawcy została
przewidziana zbyt szeroko.
Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 4:
*4 pkt 1) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o zmianę treści punktu i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca zapewni
realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa
uprawnienia projektowe”, ponieważ ze względu na szereg wymaganych przy realizacji
przedmiotu uprawnień oświadczenie Wykonawcy jawi się jako zbyt szerokie.
Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 5:
*4 pkt 5) Wzoru Umowy
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Wykonawca wnosi o modyfikację punktu poprzez nadanie mu brzmienia: „ponosi ryzyko
finansowe zawinionych przez siebie: uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowalnego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materia/ów, urządzeń i wyposażenia
znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych zawinionych przez Wykonawcę
szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu
budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i
należytego wykonania przedmiotu umowy;”, ponieważ odpowiedzialność Wykonawcy
przewidziana została zbyt szeroko i w obecnym brzmieniu Wzoru Umowy obejmuje również
wypadki zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 6:
4 pkt 5) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o wskazanie, kto odpowiada za ochronę terenu budowy od momentu jego
przekazania Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 6:

Odpowiada Wykonawca.
Pytanie nr 7:
7 ust. 3 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że wyznaczony przez
Zamawiającego termin na usunięcie wad lub braków będzie odpowiedni.
Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 8:
8 ust. 6 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że termin, o którym mowa w ust.
biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia, ponieważ Wykonawca może nie
mieć wpływu na chwilę potwierdzenia przez Zamawiającego doręczenia zawiadomienia.
Odpowiedź na pytanie ur 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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Pytanie nr 9:
*8 ust. 7 pkt 3) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o nadanie punktowi brzmienia „Wykonawca nie wywiązał się z
obowiązków, o których mowa w 5 ust. 7 niniejszej umowy”. Wykonawca wskazuje że
przesłanka odmowy odbioru końcowego określona została zbyt szeroko, co istotnie naruszać
będzie równowagę stron stosunku umownego i stanowić bardzo szeroką podstawę do
odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego w sytuacji, gdy przesłanki odmowy
podpisania protokołu odbioru końcowego winny dotyczyć wyłącznie wad i usterek
przedmiotu umowy.
Odpowiedź na pytanie lir 9:
—

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10:
*8 ust. 8 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia poprzez zamianę sformułowania „,z win)”
Zamawiającego” na sformułowanie „z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.
Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 11:
*8 ust. 11 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, że wyznaczony przez
Zamawiającego termin na usunięcie usterek będzie odpowiedni.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 12:
*9 Umowy Wzoru Umowy
Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację trybu
odbiorów i sposobu rozliczeń, poprzez wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych?
Odpowiedź napytanie nr 12.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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Pytanie nr 13:
11 ust. 5 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu na usunięcie wad do 24 godzin od pisemnego
zawiadomienia. Wykonawca wskazuje, że ze względu na charakter przedmiotu umowy,
termin 12 godzin jawi się jako za krótki.
Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie lir 14:

*12 ust. 2 lit a) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy oświadczenie dotyczące podwykonawców podpisane
ma zostać przez Wykonawcę, czy przez osoby umocowane do reprezentacji
podwykonawców.
Odpowiedź na pytanie nr 14:

Jeżeli oświadczenie dotyczy Podwykonawców. to Wykonawca składa podpisane
oświadczenie przez Podwykonawców lub osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w
imieniu Podwykonawcy.
Pytanie nr 15:

*15 ust. 2 Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o zamianę sformułowania „opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem”
na „pozostaje w zyłoce z rozpoczęciem lub ukończeniem”.
Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 16:

*16 ust. 1 pkt 1) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego postanowienia i obniżenie zastrzeżonej
wysokości kary umownej, na 5 % kwoty, ponieważ zastrzeżona kara umownajest rażąco
wygórowana.
Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 17:

*16 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy
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Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego postanowienia i obniżenie zastrzeżonej
wysokości kary umownej, np. poprzez wskazanie konkretnej, niższej kwoty, ponieważ
zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 18:
16 ust. 1 pkt 3) Wzoru Umowy
Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia, ewentualnie o modyfikację wskazanego
postanowienia i obniżenie zastrzeżonej wysokości kary umownej, np. poprzez wskazanie
konkretnej, niższej kary, ponieważ zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź na pytanie lir 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
II. W nawiązaniu do Załącznika nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 19:

Prosimy o podanie ilości cykli ładowania jakie Zamawiający przewiduje w ciągu miesiąca.
Odpowiedź na pytanie nr 19:

Około 930 ładowań.
Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ „System monitorowania stacji szybkiego ładowania
autobusów elektrycznych”
Pytanie nr 20:

W pkt 4 Zamawiający wskazuje. że wstępna koncepcja graficzna wraz z wizualizacją w
miejscu instalacji stacji powinny zostać złożone wraz z ofertą. Czy Zamawiający dopuści
możliwość złożenia wstępnej koncepcji graficznej wraz z wizualizacją w miejscu instalacji w
ciągu 7 lub 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 20.

Tak.
Pozostałe zapisy treści Specyjikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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