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Sopot, dn. 26.10.2020 

20/ZAP/PI/2020 

do Oferentów 

Dotyczy: przetargu nr 20/ZAP/PI/2020 z dnia 8 października 2020 r. na: 
„Przebudowę budynku administracyjno-warsztatowego z częścią garażową na 
budynek biurowy – Sopot, ul. Grottgera 7”                      

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Oferentów dotyczące treści 
Indywidualnych Warunków Zamówienia zwanych dalej „IWZ”. Zamawiający 
przekazuje treść zapytań i odpowiedzi (część nr 9) poniżej. Pytania i odpowiedzi są 
numerowane kolejno (w kolejności wpływania pytań do Zamawiającego). 

 
Pytanie nr 69  

Czy instalacja oświetlenia terenu zewnętrznego wchodzą w zakres oferty ? Jeżeli tak 
to proszę o uzupełnienie dokumentacji. W zakresie przedmiotu umowy zapisano że 
instalacja oświetlenia terenu zewnętrznego wchodzą w zakres oferty, również w 
wyłączeniach są słupy oświetleniowe, ale brak projektu na ten zakres (w przedmiarze 
też nie ma). 

Odpowiedź na pytanie nr 69 :  

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 65. 
 
 
Pytanie nr 70  

Brak dokumentacji na przesunięcie (montaż oraz demontaż) szafki oświetleniowej 
SO-501. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

W projekcie napisano : Przesunięcie (montaż oraz demontaż) szafki oświetleniowej 
SO-501 będącej w kolizji z ciągiem pieszym będzie realizowany na podstawie 
odrębnej dokumentacji.  

Odpowiedź na pytanie nr 70 :  

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 63. 
 
 
Pytanie nr 71  

Proszę o uszczegółowienie zakresu wyceny : 

a. wyłączono ogniwa fotowoltaiczne wraz z instalacją -czy tylko same ogniwa czy 
cała instalacja z falownikiem ? 
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b. wyłączona szafy rackowe - czy same obudowy ,czy również wyposażenie tych szaf 
( patchpanele , listwy zasilające, panele wentylacyjne itp. ) 

Odpowiedź na pytanie nr 71 :  

Zamawiający informuje, że szczegółowych odpowiedzi na te pytania udzielono 
przy pytaniach nr 67 i 68. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


