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Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.93.P.20 na: „Budowę 
oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka -Nowiny, woj. Świętokrzyskie ”- 
ETAP I 
 

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                     
w dniu 12.10.2020r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Pytanie 1: 

 

W związku z Państwa postępowaniem dotyczącym Przebudowy placu zabaw ETAP IV prosimy                           

o udzielanie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Prosimy o informacje jakiego koloru maja być słupy. 

2. Czy w ofercie należy przewidzieć całość kosztorysu załączonego czy też zgodnie z zaznaczoną 

częścią na rysunkach. 

 
Odpowiedz: 

 

1) Ze względu na fakt iż, oświetlenie będzie zlokalizowane na placu zabaw, Zamawiający informuje,                                

że wskazuje słupy kompozytowe z wielokolorowym wzorem, opcjonalnie podświetlane od wewnątrz. 

Natomiast, ostateczny wybór wzoru i koloru, z dostępnych na rynku, nastąpi po zawarciu umowy                               

z Wykonawcą. 

 

2) Zamawiający informuje, że przedmiar ma jedynie charakter informacyjny (załącznik nr 9 do SIWZ), i obejmuje 

pełen zakres robót zgodny z  projektem budowlano-wykonawczym, czyli pełen ETAPI  i ETAPII zadania. 

Natomiast przedmiot zamówienia określa SIWZ i obejmuje realizację zadania w zakresie: 

- ETAP I  z wyłączeniem 3 słupów nr L1/6, L1/7, L1/8, czyli  do zamontowania pozostaje 11 słupów 

oraz  

- ETAP II  z wyłączeniem 4 słupów L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, czyli do zamontowania pozostaje tylko jeden 

słup oświetleniowy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia wskazuje również załączony 

do dokumentacji projektowej (zał. nr 8 do SIWZ) rysunek schematu zasilania pn. Zakres przedmiotu 

zamówienia, w którym kolorem czerwonym, zaznaczony został zakres zgodny z SIWZ. 

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami  

jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu, określonego  

w SIWZ, również w cenie ryczałtowej uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem robót 

budowlanych zawartych w SIWZ. 
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