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dotyczy zamówienia publicznego na: 

„Budowa oświetlenia ulicznego w:1. Gortatowie-ul. Królewska, Kanclerska, 
Senatorska, Książęca, Kasztelańska, Marszałkowska, Nad Cybiną, 2. Jasinie 
– ul. Cmentarna, 3. Wierzonce – ul. Działkowa i Leśników, 4. Janikowie – ul. 
Turystyczna, 5. Sokolnikach Gwiazdowskich – ul. Sokolnicka i osiedle przy 

ul. Solonickiej”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Prosimy o informację czy wykonanie oświetlenia parkingu, oświetlenia parkowego oraz terenu 
wokół budynku w wymaganej ilości opraw oświetleniowych oraz kwoty będzie wystarczającym 
doświadczeniem  spełniającym  warunki  postawione  przez  Państwa  w  SIWZ.”

Odpowiedź nr 1
Wykonanie oświetlenia parkowego oraz wokół budynku nie spełniają wymagań stawianych 
referencjom na wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia ulicznego w terenie 
zabudowanym - w pasie drogowym ulic, ponieważ budowa oświetlenia parkowego oraz wokół 
budynku ma inną charakterystykę niż budowa oświetlenia ulicznego. Oświetlenie parkingu 
spełnia kryteria budowy oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym – w pasie drogowym 
wymagane w SIWZ, o ile zostanie spełniony warunek ilości zamontowanych opraw oraz ich 
wartości.

Zapytanie nr 2
„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ podał dla relacji  Gortatowie-ul. 
Królewska, Kanclerska, Senatorska, Książęca, Kasztelańska, Marszałkowska, Nad 
Cybiną Etap I ilość słupów do budowy 78, natomiast w załączonym przedmiarze w 
pozycji 11 d.1 „Ręczne stawianie słupów oświetleniowych 7m” jest ilość 80 sztuk.
W związku z tym jaką ilość należy przyjąć do wyceny”?

Odpowiedź nr 2
Do wyceny i realizacji należy przyjąć 80 sztuk słupów.
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Zapytanie nr 3
„Po analizie załączonych przedmiarów, projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót nie znaleźliśmy oznaczenia długości ramienia wysięgników. 
Prosimy o podanie długości ramienia wysięgników dla poszczególnych relacji z podziałem na 
słupy 7m i 9m.”

Odpowiedź nr 3
Dla oby wysokości słupów należy zastosować wysięgniki o długości 1,5m.

Zapytanie nr 4
„W załączonych przedmiarach w pozycji „Ręczne stawianie słupów...” oraz w zestawieniu 
występują oznaczenia typu słupów, np. Ariel, Toronto. Natomiast w projektach budowlanych 
oraz STWiOR występuje jedynie oznaczenie jako słupy stalowe ocynkowane, stalowe 
sześciokątne 7m i 9m. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów dowolnego 
producenta spełniającego wymagania jakościowe dla wspomnianych słupów”?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów równoważnych do słupów Ariel i Toronto. Słupy 
muszą spełniać wymogi postawione w opisie czyli - sześciokątne słupy stalowe ocynkowane 
o wysokości 7m i 9m.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia powyższych zmian i wyjaśnień w 
składanych ofertach.

W związku  z  powyższym Zamawiający  zmienia  termin  złożenia  i  otwarcia  ofert  z  dnia  
15 października 2009 roku na dzień 16 października 2009 r. Godziny złożenia i otwarcia 
ofert pozostają bez zmian.

..................................................................
         (podpis Kierownika zamawiającego)
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