Czechowice – Dziedzice, dnia 06.05.2019 r.
Znak: MBP-PW- 25/19

WYKONAWCY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”.
W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie:
„Proszę o podanie wyjaśnienie, bądź uszczegółowienie zapisów dokumentacji projektowej, podanie
konkretnej nazwy handlowej przewidzianego przez projektanta do wbudowania produktu, gdyż
z dostępnych na tą chwilę informacji nie jesteśmy w stanie dobrać modelu, typu lampy oświetleniowej
i prawidłowo jej wycenić. Problem dotyczy rysunku E101 - Projekt zagospodarowania terenu - część
elektryczna. Chodzi nam o lampę o wysokości 600 mm, szczegół "B" na tym rysunku. Problemy są
również z wyceną lampy o wysokości 6 m, szczegół "A" na tym samym rysunku. Tutaj dochodzi do
jakichś rozbieżności odnośnie danych technicznych projektowanej lampy. Projektant pisze że ma być
lampa o wysokości 6 m, z oprawą LED o mocy 36W. Tymczasem producent, firma Rosa
w zestawieniu produkowanego asortymentu podaje że dla lamp o tej wysokości moce opraw LED
zaczynają się od 48W, zaś najwyższe lampy o mocy 36W mają wysokość 5 m. Które lampy należy
przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem tzn.:
Szczegół „A” – lampa, (H=6m, moc znamionowa = 36W). Zamawiający po ponownej weryfikacji
dokumentacji informuje, iż dostępne są produkty spełniające minimalne parametry SIWZ.
Szczegół „B” – lampa, (H=60 cm, moc znamionowa = 6W). Zamawiający po ponownej weryfikacji
dokumentacji informuje, iż dostępne są produkty spełniające minimalne parametry SIWZ.
Jeśli producent nie posiada już w asortymencie danego produktu należy zastosować rozwiązanie
równoważne.

Pismo otrzymują:
- strona internetowa Zamawiającego www.mbp.czechowice-dziedzice.pl,
- A/a.
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