
         Otwock, 9 lipca 2020 r.
Zamawiający:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 ul. Andriollego 64
05-400 Otwock

ZP.271.1.2020.OZEC
Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  postępowania  o zamówienie  publiczne w trybie przetargu nieograniczonego którego
przedmiotem  jest:  Budowa  dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz
z infrastrukturą  w  Otwocku  przy  ul.  Poniatowskiego.  Nr postępowania:
ZP.271.1.2020.OZEC.

Zamawiający – Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na  podstawie

art. 38 ust.  1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że 7.07.2020 r.

i 8.07.2020 r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną

dalej SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:
Na  podstawie  SIWZ  wnosimy  o jednoznaczne  wskazanie  w  projekcie  dróg,  parkingów
i chodników
-  odwodnienia  terenu  z  podaniem  szczegółów  dotyczących  skrzynek  rozsączających  –  ilości
w poszczególnych zespołach
-usytuowania otwartego koryta odwadniającego.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyjaśnia, odpowiedzi na pytania zawarte są w SIWZ w Projekcie wykonawczym –
Projekt  dwóch budynków wielorodzinnych  przy  ul.  J.  Poniatowskiego w Otwocku;  Projekt
Zagospodarowanie  Terenu -  TOM   1/10,  stanowiącym  Załącznik  Nr  11  do  SIWZ.  Drogi,
parkingi  oraz  chodniki  są  wyraźnie  oznaczone  na  rysunku  Z1  oraz  Z3  w  tomie  1  projektu
i opisane w legendzie rysunków.
Szczegóły dotyczące skrzynek rozsączających – ilości w poszczególnych zespołach są wyraźnie
oznaczone na rysunku Z5 w tomie 1 projektu i opisane w legendzie rysunku.
Usytuowanie otwartych korytek odwadniających jest wyraźnie oznaczone na rysunkach Z1 oraz
Z5 w tomie 1 projektu i opisane w legendzie rysunków.

Pytanie 2:
Na  podstawie  SIWZ  wnosimy  o  zamieszczenie  Projektu  Elektrycznego  i  Teletechnicznego
przyłączy zewnętrznych ,oświetlenia terenu ,zewnętrznych linii zasilających do ZK.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający wyjaśnia,  projekt zewnętrznego przyłącza elektrycznego należy do PGE i zostanie
opracowany w późniejszym terminie, nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Tym samym
nie należy uwzględniać/kalkulować jego wykonania w cenie oferty.
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Projekt  przyłącza zewnętrznego teletechnicznego jest wyraźnie oznaczony w SIWZ w Projekcie
wykonawczym  – Projekt  dwóch  budynków  wielorodzinnych   przy  ul. J.  Poniatowskiego
w Otwocku;  Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych  - TOM  4/10, stanowiącym
Załącznik Nr 14 do SIWZ, w tomie 4 projektu na rysunku  E15 oraz dodatkowo opisany w opisie
technicznym.
Projekt  oświetlenia  terenu  jest  wyraźnie  oznaczony  w  tomie  4  projektu  na  rysunku  E15
dodatkowo opisany w opisie technicznym.
Opracowanie  projektu  zewnętrznych  linii  zasilających  do  ZK  należy  do  PGE  i  zostanie
opracowany w późniejszym terminie, nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Tym samym
nie należy uwzględniać/kalkulować jego wykonania w cenie oferty.

Zamawiający prosi  o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma, poprzez
odesłanie  niniejszej  strony,  zwrotnie  na  adres   email:  sekretariat@ozec.eu lub
wd.lokietek@ozec.eu

Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma:

Data: …..……….

pieczęć i podpis Wykonawcy: …………………….……….

Z poważaniem
                                                                                                                            Krzysztof Balcerzak 

Prezes Zarządu
…………………………………….

(podpis Zamawiającego)
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