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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Europejskim 

w Zalasewie gm. Swarzędz”.

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

Zapytanie nr 1
„W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający 
dopuszcza  zastosowanie równoważnika  dla słupów oświetleniowych aluminiowych,  stalowych na 
słupy  oświetleniowe  wykonane  z  innego  materiału  np.  słupy  oświetleniowe  wykonane  z 
kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów 
kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z 
unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Produkcję  słupów z kompozytów polimerowych  reguluje  norma europejska  PN-EN 40-7  „Słupy  
polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym - wymagania".
Odpowiedź nr 1
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  słupów  stalowych  równoważnych  do  słupów 
przedstawionych w dokumentacji projektowej tj. Stalowe słupy ocynkowane o wysokości 7m. 

Zapytanie nr 2
„1.  Proszę o określenie jakie słupy i wysięgniki mają być zastosowane na tym zadaniu (chodzi o  
kształt i przekrój słupa proszę podać przylądowy słup z wysięgnikiem)
2.  Proszę określić jak oprawa ma być zastosowana (w przedmiarze jest SGS 102 a w dokumentacji  
SGS101)”
Odpowiedź nr 2
ad. 1. Należy przyjąć słupy równoważne do przedstawionych w SIWZ tj. stalowe słupy ocynkowane 
umożliwiające  zawieszenie  oprawy  na  wysokości  7m,  np.:  słup  OTTAWA o  wys.  5,5m  wraz  z 
wysięgnikiem 1,5m.
ad. 2. Należy przyjąć oprawy równoważne do SGS 101/70W.

Ponadto Zamawiający koryguje omyłki pisarskie w treści SIWZ:
1. Rozdział I pkt 1.8 c) – (oznaczenie opakowania oferty) otrzymuje nową treść: „Budowa 
oświetlenia ulicznego na osiedlu Europejskim w Zalasewie gm. Swarzędz”
2. Rozdział IV - formularz „Oferta” - pkt 2 (termin wykonania zamówienia), który otrzymuje 
brzmienie „Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia 26 sierpnia 2011 roku”

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do 
dnia 22. czerwca 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

................................................

(podpis Kierownika zamawiającego)


