
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

      WSZYSCY UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 16.02.2012 r.

Dotyczy:  postępowania  w trybie  przetargu  nieograniczonego   poniżej   5  000 000 euro  na  roboty 

budowlane  polegające  na  wykonaniu  parkingów  wraz   z  instalacją  oświetleniową  i  odprowadzeniem  wód 

opadowych przy Szpitalu na ul. Baranki 24 w Ełku  Znak sprawy:  560/2012

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

1. Prosimy o podanie producenta i dokładnego symbolu słupów oświetleniowych (zwłaszcza jego wysokości), ponieważ 
w SST mowa jest o słupach typu S-100 wys. 10m prod. Elektromontaż, a w projekcie i na planie sytuacyjnym słupy 
mają oznaczenie SP-40.

2. Prosimy o podanie producenta i dokładnego symbolu opraw oświetleniowych oraz mocy źródeł światła, ponieważ w 
SST mowa jest o oprawach typu OptiVision MVF401 z lampą HPI-TP500W i lampach WLS150W, w projekcie i na 
schemacie zasilania o oprawach PC-400-SON70W i lampach 70W, natomiast na planie sytuacyjnym o oprawach ZSD-
70W.
3. W związku z unieważnieniem poprzedniego przetargu z powodu przekroczenia ceny najkorzystniejszej oferty ponad 
kwotę, jaką Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zasadnym wydaje się zmniejszenie 
zakresu prac w obecnie ogłoszonym przetargu. Natomiast ilości w  wielu pozycjach przedmiarów uległy  zwiększeniu  ( 
nawierzchnie z kostki brukowej ), a oprócz tego pojawiły się nowe pozycje ( np. poz. 16 i 17 w przedmiarze dot. 
parkingu ) istotnie podwyższajace kwotę oferty w porównaniu z poprzednim przetargiem. Czy zmiany te są wynikiem 
pomyłki inwestora, też stanowią ostateczną wersję przedmiaru?

Na podstawie art.  38 ust.  1  i  2   w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w 
imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Do wykonania oświetlenia parkingu zaprojektowano. 1- Słupy parkowe o wysokości  4m SP-
40, prod. Elektromontaż, jako przykładowe z możliwością montażu innego producenta. 2- Oprawy słupowe 
zewnętrzne  z lampami sodowymi 40 W, ZSD-70W, prod ELGO, dopuszczając inne o parametrach nie 
gorszych.
Ad 2 . Do wykonania oświetlenia parkingu zaprojektowano słupy parkowe o wysokości  4m i oprawy 
słupowe zewnętrzne  z lampami sodowymi 40 W.
Ad 3. Powierzchnie z kostki zostały zwiększone, ponieważ likwidacji uległa część trawników.
Dodatkowe pozycje 16 i 17 zostały wprowadzone aby zabezpieczyć przed zniszczeniem parkowe słupy 
oświetleniowe. Uprzednio przyjęte tego nie wymagały.
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z poważaniem
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