URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 24.09.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Nr sprawy: O-ZP.271.43.2018
dot: BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SUWALSKIEJ OD BUDYNKU PRIM DO GRANIC MIASTA

W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 17.09.2018 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z zamieszczeniem w załączniku nr 2 (Wzór słupa oświetleniowego) opisu mówiącego o tym że
„Słupy z podłączeniem ozdób świątecznych muszą posiadać 2 wnęki słupowe” w ilości 13 szt.( według
przedmiaru) oraz zapisu „Słup ma mieć certyfikat stałych właściwości spełnienia wymagań normy EN
12767 w zakresie bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu klasyfikacji 100NE2” Pragniemy
poinformować że takie rozwiązanie jest ze sobą sprzeczne technicznie.
Słupy wykonywane z dwiema wnękami słupowymi nie posiadają certyfikatu w zakresie bezpieczeństwa
biernego w zakresie 100NE2 lub wyższego np. 100NE3. Tylko słupy z jedną wnęką słupową zostały
przebadane pod względem bezpieczeństwa biernego w klasie 100NE2 lub wyższego 100NE3. Żaden z
Polskich lub Europejskich producentów słupów aluminiowych lub stalowych nie posiada takiego
certyfikatu. Prosimy więc o zmianę zapisu na słup jedno wnękowy lub wykreślenie zapisu o
bezpieczeństwie biernym konstrukcji pod oświetlenie.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów jednownękowych.

Pytanie nr 2
Proszę również o zmianę zapisu z tego samego załącznika tj. nr 2 mówiącej o tym że dopuszczone są
fundamenty innego producenta niż słup, pod warunkiem zachowania gwarancji na słupy oświetleniowe.
Tylko jeden producent slupów aluminiowych w Europie jest również producentem fundamentów.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów do słupów stalowych jak i aluminiowych innych niż
producent słupów pod warunkiem zachowania gwarancji na słupy oświetleniowe.

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, następującym zakresie:
1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie w jakim opisano w tych odpowiedziach;
2. Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 28.09.2018 r. do godz. 09:00 oraz
zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 28.09.2018 r. na godz. 10:00.
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