Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
SPÓ ŁKA Z OG RANICZO NĄ O DPO W IEDZIALNO ŚCIĄ
11-40 0 Kętr zyn, ul i ca P ozna ńska 6,
tel./fax : 897514953, 897514906,
e-mail: mw ik_kn@op. pl , mw ik_kn@in teria.pl

Kętrzyn, dn. 30.03.2018r..
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr MWiK/DT/271/2018 Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych
i teletechnicznych dla potrzeb zadania „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej –
przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”.
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa
instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych dla potrzeb zadania
„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.
Chopina w Kętrzynie – II etap”, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela
następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie realizowanego kontraktu jest dostawa i montaż rozdzielnicy RG
(cześć rezerwowana i nierezerwowana).
Odpowiedź Zamawiającego
W zakresie realizowanego kontraktu jest dostawa i montaż rozdzielnicy RG (cześć rezerwowana i
nierezerwowana).

Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie realizowanego kontraktu jest dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej.
Odpowiedź Zamawiającego
w zakresie realizowanego kontraktu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania innych opraw oświetleniowych niż prod. firmy
Philips z zachowaniem przyjętych natężeń dla poszczególnych pomieszczeń.
Odpowiedź Zamawiającego
Istnieje możliwość zastosowania innych opraw oświetleniowych niż prod. Philips pod warunkiem
spełnienia przez nie takich samych parametrów jak produkty Philips.
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Pytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie kontraktu nie ma instalacji CCTV oraz system sterowania
furtami (w tym okablowania systemów).
Odpowiedź Zamawiającego
W zakresie kontraktu nie ma instalacji CCTV. Należy wykonać studzienki i przepusty bez
okablowania.
W zakresie kontraktu nie ma systemu sterowania furtami. Należy wykonać studzienki i przepusty z
okablowaniem.

Pytanie nr 5
Proszę o potwierdzenie, że należy przewidzieć dostawę agregatu o mocy 230 kVA.
Odpowiedź Zamawiającego
Należy przewidzieć dostawę agregatu o mocy 230 kVA.

Pytanie nr 6
Proszę o potwierdzenie, że należy zamontować 8 masztów oświetleniowych h=16m wraz ze złączami
kablowymi usytuowanymi przy każdym z masztów oraz przewidzieć dostawę i montaż 30szt słupów
h=5m wraz oprawami oświetleniowymi.
Odpowiedź Zamawiającego
Należy zamontować 8 masztów oświetleniowych h=16m wraz ze złączami kablowymi usytuowanymi
przy każdym z masztów oraz przewidzieć dostawę i montaż 30szt słupów h=5m wraz oprawami
oświetleniowymi.

Pytanie nr 7
Proszę o określenie długości oraz typu kabli zasilających oświetlenie płyty głównej oraz systemu
zraszania płyty głównej.
Odpowiedź Zamawiającego
Dane na temat długości oraz typu kabli zasilających oświetlenie płyty głównej oraz systemu zraszania
płyty

głównej

znajdują

się

na

stronie:

http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/194/Transgraniczne_Centrum_Kultury_Fizycz
nej__E2_80_93_przebudowa_Stadionu_Miejskiego_przy_ul__Chopina_w_Ketrzynie__E2_80_93_I_
etap/
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