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suE.271.7.2020

L.dz.03/2020

Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer spraw!: SUE.271 .7.2020. Nazwa

zadania: Budowq Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowoici Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z p62n.

zm.), w zwiq,zku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego treSci specytikacji istotnych

waru n k6w zamowi en ia, przedstawi amy n astqpuj qce wyj a6n ien i a:

Pytaniq;

1. Prosimy o potwierdzenie, iz caty zakres bran2y elektrycznej opisany w przedmiarze rob6t jest

objqty przedm iotem zam6wienia.

0dpowiedzi:

1. Nie, niecaty zakres dokumentacji bran2y elektrycznej jest objqty przedmiotem zam6wienia. Z tego

zakresu zostaty wytqczone prace dotyczqce dostawy imonta2u stup6w iopraw o6wietleniowych.

Skorygowany przedmiar rob6t uwzglqdniajqcy wytqczony z zam6wienia zakres prac dotqczono do

treici przedmiotowych wyjainien.

www.sierakowice.pl
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zadania: Budowq Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowoSci Sierakowice.

Zgodnie z art.38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wieir publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. zp62n.

zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre6ci specyFikacji istotnych
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1. Prosimy o potwierdzenie, i2 caty zakres bran2y elektrycznej opisany w przedmiarze rob6t jest

objqty przedm iotern zam6wienia.

0dpowiedzi:

1. Nie, niecaty zakres dokumentacji branzy eleklrycznej jest objqty przedmiotem zam6wienia. Z tego

zakresu zostaty wytqczone prace dotyczqce dostawy imontazu stup6w iopraw o6wietleniowych.

Skorygowany przedmiar rob6t uwzglqdniajqcy wytEczony z zam6wienia zakres prac dotqczono do

tre6ci przedmiotowych wyja5nien.
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