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Jędrzejów 22.08.2018
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doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę infrastruktury technicznej pod prryszłe tereny
inwestycyjne w poludniowej częścimiasta Jędrzejówn obejmująca wykonanie nowego
(wewnętrznego) układu komunikaryjnego wruzz uzbrojeniem
Zamawiający informuj e, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęłopYanie dotyczące
treściSIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dniaZ9 sĘcznia 2004 roku - Prawo
zamówieńpublicznych (tj. Dz. U, z20I7 t.)poz.1579 zpóźn. zm.) Zarnawiający przekazuje
wykonawcom treśćpytania wraz z odpowiedzią:

PYTANIE:
Proszę o wyjaśnienienastępujących kwestii:
Czy zalłes prac ujęty w postępowaniachprzetatgoivych:
- nrRIZP.2tLl2.20I8 (Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłetereny inwestycyjne
w południowej częścimiasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego)
układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem)
- ttRIZP.271.II.2018 (Budowa odcinka drogi gminnej tlr 328047T - ul. Jasionka w
Jędrzejowie o długości697 mb)
obejmuje cały zalłes dokumentacji projektowej? Czy jest jeszcze jeden przetarg, dotyczący
proj ektu oświetleniaulicznego?
Po zsumowaniu zakresu przedmiarów, zawarlych w dokumentacji do powyższych
postępowń, ilośćsfupów oświetlenio}vych i opraw jest mniejsza, niż ilośćujęta w projekcie
(Zestawienie podstawolyych materiałów).
Jednocześnie w dokumentacji postępowń brak jednoznacznęgo opisy podziału dokumentacji
projektowej na zakresy poszczegóInych postępowań przetargowych. Zamieszczenie
v"ryłącznie,,Mapy poglądowej" nie jest wystarczające do jednoznacznego sprawdzenia
zakresów ujętych w przedmiarach.
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ODPOWIEDŹ:

Zńączony do postępowania ztak: RIZP.}7L .II .2018 (Budowa odcinka drogi gminnej nr
328047T - ul. JasioŃa w Jędrzejowie o długości697 mb) przedmiar robót w pliku pn.
,,Przedmiar robót - budowa oświetleniaulicznego" składa się z dziewięciu stron.
przedmiar ten podzielono na dwa elementy, które nazwano odpowiednio:
,,Budowa odcinka drogi gminnej rlr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości697 mb
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod
przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów" ETAP IA", na który
składa się m. in. następujący zakres ilościowy:
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,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. JasioŃa w Jędrzejowie o długości697 mb
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod
przyszłe tereny inwestycyjne w południowej częścimiasta Jędrzejów" ETAP IB", na który
składa się m. in. następujący zakres ilościowy:
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Przedmiar,
którego element
nazvvano ETAP IB
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Sumarycznie zpovłyższego wynika jednoznacznie, że zaŁłes robót wskazany w projekcie i
est
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Dodatkowo należy nadmienić, iżzŃączone mapy poglądowe i zakresy robót do wykonania
wskazane w opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych postępowań przetargowych,
opatrzonych znakami odpowiednio:RIZP.27I.Iż.20I8 |RIZP.27I.1I.2018, jednoznacznie
wskazują jaki zakres robót jest przedmiotem zamówienia danego postepowania.
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