Polska Cerekiew, dnia 08-07-2011r.
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel. 774801460, faks 774801489

ZP 271.02.06.2011

Oferenci biorący udział w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Dot.: Przetargu nr ZP 271.02.2011 prowadzonego w trybie negocjacji z
ogłoszeniem na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w
Zakrzowie – etap I - instalacje elektryczne.
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich
treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.
1. Czy na parkingach nr 15 ( dla karawanów i autobusów ) przewidzieć montaż słupków
z gniazdami do podłączenia? Jeśli tak to ile?
Odp. Tak przewidzieć przy każdym słupie oświetleniowym po 5 gniazdek.
2. Czy uwzględnić w koncepcji i ofercie oświetlenie projektowanych parkingów nr 13 i
15. Przystanku autobusowego i placu przed wejściem głównym zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, które znajdują się w granicy opracowania, ale nie są
przewidziane do ogrodzenia?
Odp. Tak w/w parkingi należy oświetlić co pokazano na projekcie zagospodarowania .
3. Czy uwzględnić w kosztach oświetlenia dojścia i terenu przeznaczonego pod zjazdy
saneczkowe.
Odp. Nie
4. Czy uwzględnić w kosztach oświetlenie ścieżek spacerowych(24)
Odp. Nie
5. Czy uwzględnić w kosztach oświetlenie terenu wokół i za obiektem 7,8,9 zgodnie z
projektem zagospodarowania?
Odp. Nie
6. Czy uwzględnić w kosztach doprowadzenie kabla zasilającego w przyszłości pod
obiekty 7,8,9 i zakończonego złączem kablowym ?
Odp. Tak. Złącze kablowe zlokalizować w rejonie studni D5
7. Czy natężenie oświetlenia w obiekcie nr 8 (zewnętrzna arena ujeżdżalni treningowej
musi spełniać wymagania dla transmisji telewizyjnej.
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Odp. Tak oświetlenie hali nr 8 powinno spełniać wymagania natężenia oświetlenia dla
transmisji telewizyjnej. Ostateczna decyzja zapadnie po przedłożeniu propozycji
kosztowej.
8. Czy Zamawiający przewiduje montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego czy
tylko przygotowanie punktów przyłączenia agregatów przewoźnych?,
Odp. Należy przewidzieć punkty do podłączenia agregatów przewoźnych przy obiekcie
nr 1,3 i 5
9. Czy w budynku nr 3 (hala treningowo-konferencyjna uwzględnić zestawy zasilające
dla podłączenia wystawców w przypadku organizowania targów lub wystaw.
Odp. Tak takie punkty należy przewidzieć w obiekcie nr 2, 3, 8
10. W jakich pomieszczeniach zamawiający planuje montaż klimatyzatorów?
Odp. Zamawiający nie planuje montażu klimatyzatorów w żadnych pomieszczeniach
11. Czy w pomieszczenia będą klimatyzowane za pomocą lokalnych klimatyzatorów ,
czy będzie to klimatyzacja centralna.
Odp. Nie planuje się klimatyzowania pomieszczeń klimatyzatorami lokalnymi jak
również klimatyzacji centralnej.

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

SEKRETARZ GMINY

2

