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L.dz. 360/..4i2017 Elbląg, dnia 09.2017 r.

Zainteresowani Wykonawcy

dot. budowy stacji uzdatniania wody „SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo
Elbląskie o wydainości proiektowei 250/500 m3/h

przetarg nieograniczony - siwz 360/3729/2017 z dnia 04.09.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na kolejne pytania zadane w przetargu jw.
Pytanie nr 3:

Dot. wizja lokalna
W nawiązaniu do zapisów SIWZ rozdział 3 pkt. 11 Zamawiający przewiduje odbycie oficjalnego
spotkania z Wykonawcami? Jeżeli tak to prosimy o podanie terminu.
Odpowiedź:

Stosownie do pkt 7.3. SIWZ Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
Z terenem budowy Oferenci zapoznają się samodzielnie. Mogą również dokonać tych czynności
w obecności Zamawiającego, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (do kontaktu kierownik Zakładu
Produkcji Wody p. Ireneusz Leszczyński, tel. 55 23 07 250). Fakt odbycia wizji w terenie Wykonawca
poświadcza w formularzu oferty (pkt 5.3.).

Pytanie nr 4:

Dot. rozwiązania równoważne

W nawiązaniu do zapisów SIWZ rozdział 3 pkt. 9 i 10 prosimy o informację czy w przypadku przyjęcia
urządzeń i rozwiązań zgodnych z dokumentacją projektową Zamawiającego Wykonawcy nadal są
zobligowani do złożenia wraz z ofertą załącznika nr 8 do siwz — wykaz głównych urządzeń
technologicznych.

Jeżeli tak to prosimy również o potwierdzenie, że należy złożyć karty katalogowe dla wszystkich
urządzeń, ale przy zastosowaniu uwag z kolumny 6.
Odpowiedź:

Wypełniony przez Wykonawcę „Wykaz głównych urządzeń technologicznych” jest dokumentem
wymaganym (pkt. 3.10. oraz 9.8. lit. f. SIWZ).
Z ofertą złożyć należy (pkt 9.8. lit g. SIWZ) karty katalogowe wszystkich urządzeń wyszczególnionych
w wykazie z uwzględnieniem adnotacji w kolumnie Uwagi” Wykazu jw.
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