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IŚZ.271.4.8.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ III
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:
proszę o określenie ilości opraw do montażu na słupach. Wg przedmiaru oraz rysunku E01 jest 12 szt.
opraw. Natomiast wg rysunku E03 i E04 wychodzi po 5 opraw na słup czyli 60 szt. opraw.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na każdy słup zamontowane powinno być po 5 opraw.
Jednocześnie informuje, że ilość opraw może ulec zmianie z zachowaniem parametrów
oświetleniowych.

PYTANIE 2:
proszę o potwierdzenie, że do montażu przewidziano 14 szt.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do montażu przewidziano 14 szt. kamer.

PYTANIE 3:
proszę o informację jakie kamery przyjąć do wyceny. Zgodnie z rysunkiem E01 kamery IP szybkoobrotowe
czy zgodnie z opisem projektu technicznego kamery typu bullet zintegrowane z puszką oraz uchwytem.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kamery typu bullet zintegrowane
z puszką oraz uchwytem przysłupowym.
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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