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Rybnik, dnia 9 marca 2018 r.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
tel. 32 43 92 104, faks 32 42 24 124
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu.


Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń?
Odpowiedź. Tak. Zamawiający w SIWZ nie wymaga ustanowienia kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych. 
  
Pytanie 2. W zawiązku z instalacją słupa oraz pracami związanymi z wykonaniem instalacji „ziemnej” – czy Zamawiający posiada stosowne pozwolenie na budowę?
Odpowiedź. Zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę - pozwolenie nie wymagane. 

Pytanie 3. W SIWZ jest: 
II. Przedmiot zamówienia 
	budowa słupa wolnostojącego na fundamencie prefabrykowanym wraz z kamerą zewnętrzną – 1kpl
	…
	dostawa i instalacja kamer zewnętrznych  IP – 6 szt.,

 
W przedmiarze (pkt 15) Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Dostawa i instalacja kamery zewnętrznej HD IP  - 6 szt. Nie ma  mowy o kamerze na słupie.
Prosimy o doprecyzowanie ilości kamer zewnętrznych. Ma być sześć czy siedem?
Odpowiedź. Zgodnie z przedmiarem oraz opisem Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania 6 szt. kamer zewnętrznych IP.

Pytanie 4. Prosimy o podanie nazwy (symbolu) /producenta kamer (kopułkowych i bullet) ujętych w  dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź. Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych rozdział 2, art. 29, pkt 3, Zamawiający nie może podać symbolu ani producenta kamer. W przedmiarze zostały wyszczególnione parametry urządzeń (w tym kamer) i Zamawiający będzie wymagał zainstalowania urządzeń o nie gorszych parametrach dowolnego producenta.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14 marca 2018 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.

 
 


