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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Przebudowę zatoki autobusowej w Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej
w Pruszkowie.
Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.76.2021.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 1129, 1598), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz
z udzielonymi na nie odpowiedziami:
Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w zakresie wykonania robót zawiera się montaż stacji ładowania dla autobusu.
Konieczność wykonania stacji ładowania dla autobusu stwierdzona jest w opisie projektu drogowego oraz na planie sytuacyjnym, natomiast
nie występuje w projekcie elektrycznym i przedmiarach.
Odpowiedź:
Montaż stacji ładowania dla autobusu nie wchodzi w zakres wykonania robót w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 2
Prosimy o podanie więcej cech charakterystycznych (nazwa modelu, materiał z jakiego ma być wykonana itd.) oraz wyposażenia wiat w celu
rzetelnej wyceny.
Odpowiedź:
Wiata przystankowa, parametry i wyposażenie, została opisana w dokumentacji projektowej tom I Projekt budowlano-wykonawczy branży
drogowej na str. 18., ponadto rys. nr 9 przedstawia schemat wiaty.

Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą o podanie przykładowego Producenta projektowanej stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
Czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż stacji ładowania autobusów? (jest usytuowana na RYS nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
branża drogowa)
Jeżeli w wycenie należy ująć dostawę i montaż stacji ładowania autobusów prosimy o dołączenie do dokumentacji parametrów
projektowanej stacji ładowania autobusów i opisu zasilania projektowanej stacji .
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Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami Art. 99 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający nie może podawać nazw producentów ani konkretnych modeli sprzętu
przewidzianego do zainstalowania w dokumentacji projektowej.
Stacja ładowania autobusów nie jest przewidziana do instalacji w tym postepowaniu.
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu
ofert.
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