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Rewal dnia: 2010-01-14

WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
do zapytań w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Przebudowa ul. Leśnej w
Niechorzu.
Pytania:
I

1. W pozycji 22 przedmiaru podano humusowanie skarp z obsianiem w ilości 1 506 m2. W
projekcie budowlanym (bilans terenu) w ilości 1206,33 m2. Proszę o podanie prawidłowej
ilości tych robót.
2. Czy do oferty naleŜy dołączyć kosztorys ofertowy?
II

III

1. W opisie technicznym branży elektrycznej w punkcie 1.4 oraz 1.5 mowa jest o całkowitej
likwidacji istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z linią napowietrzną, brak tych pozycji w
przedmiarze.
- jaka jest ilość punktów oświetleniowych do likwidacji?
- czy słupy wraz linią napowietrzną też mają być zlikwidowane?
- na jaką odległość wywieźć zdemontowane urządzenia?
- czy linia napowietrzna jest tylko oświetleniowa, jeżeli nie to czy została uwzględniona
przebudowa oraz zkablowanie demontowanego odcinka.
2. Proszę o dokładne sprecyzowanie punktu 12 przedmiaru elektrycznego "Montaż urządzenia
samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 100"
3. W przedmiarze brak montażu opraw oświetleniowych, w opisie technicznym branży elektrycznej
mowa jest o 2 oprawach na słup Art-Metal typ W a nie jest podany rodzaj oprawy ani
wysięgnika. Proszę o podanie typu opraw oraz wysięgników.

4. W punkcie 1.5.5 opisu technicznego branży elektrycznej mowa jest o dwóch projektorach
łącznej mocy 500W. Proszę o dokładniejsze dane dotyczących tych projektorów. Ponadto w tym
samym punkcie wymieniony jest kabel YAKY 5x25mm2, w tego typu instalacjach stosuje się kable
czterożyłowe YAKY 4x25mm2, proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące.
Ad I
1. NaleŜy przyjąć ilość z projektu tj. 1206,33 m2
2. Kosztorys ofertowy przygotuje do przygotowanej umowy wyłącznie zwycięzca
postępowania .
AD II
1. Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu destruktu we własnym zakresie oraz do jego
utylizacji. To samo dotyczy pozostałego materiału wynikającego z korytowania.
3. Płyty aŜurowe betonowe np. typu MEBA
4. Przyjąć ilości dotyczące odwodnienia wg projektu technicznego.
5. W przedmiarze wycenić pozycję 27 dotyczącą ławek, oraz pozycję 28 dotyczącą koszy na
śmieci.
Ad III
Ad. 1
- Do likwidacji przewidzianych jest 13 punktów oświetleniowych wraz z linią napowietrzną oraz
siecią nn 0,4 kV.
- Słupy wraz z linią napowietrzną mają być zlikwidowane
- Słupy , zdemontowaną sieć nn 0,4 kV naleŜy dostarczyć do Rejonu Energetycznego Gryfice ,
odległość ok. 20 km od Rewala
- linia napowietrzna zasila oświetlenie oraz odbiorców energii elektrycznej . W zakres robót
wchodzi takŜe zkablowanie zdemontowanego odcinka sieci nn 0,4kV.
Ad.2
Szczegóły są zamieszczone w rysunku 5.2 części elektrycznej projektu.
Ad3.
Proszę przyjąć lampę z podwójnym wysięgnikiem . Jak pisaliśmy wcześniej , inwestor moŜe
zmienić rodzaj wysięgników oraz lamp w tym samym przedziale cenowym.
Ad. 4
Typ projektorów jest określony w dokumentacji technicznej ( rys. 5.2 części elektrycznej
projektu). Konieczne jest zastosowanie kabla YAKY 5x25
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
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