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IŚZ.271.4.6.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na „Budowę kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu
(kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”. Numer postępowania:
IŚZ.271.4.2022
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz
instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, w związku
z zapytaniem Wykonawcy:
PYTANIE 1:
Czy zamawiający dopuszcza zamontowanie większej ilości opraw przy zachowaniu wartości strumienia który
ma być zachowany na boisku, mocy która nie będzie przekraczała wartości podanych w projekcie oraz
podziału na sekcje która jest ujęta w projekcie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamontowanie większej ilości opraw przy zachowaniu odpowiednich parametrów
wskazanych w projekcie budowlanym.
PYTANIE 2:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów, słupów stalowych ocynowanych w projekcie jest mowa
o rozwiązaniach – aluminiowych lub stalowych anodyzowanych, kolor anodyzacji: grafitowy, maszty, słupy
stalowe w procesie produkcyjnym są cynkowane jako zabezpieczenie jego warstwy przed korozją, nie mam
możliwości dla tego materiału wykonania procesu anodyzacji, tak jak w przypadku aluminium.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów, słupów stalowych ocynkowanych przy zachowaniu
wszystkich właściwości antykorozyjnych zgodnie z projektem budowlanym.
PYTANIE 3:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania masztów, słupów o wysokości 12 mb lub 14 mb przy
zachowaniu parametrów wartości strumienia i równomierności opraw oświetleniowych, w projekcie są
przestawione 13 mb co w tym przypadku zawęża wybór do jednego producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowania masztów, słupów o wysokości 12 mb lub 14 mb przy zachowaniu
odpowiednich parametrów wskazanych w projekcie budowlanym.
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe
wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
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