
 

                                        

                                                  Swarzędz, dnia 05 sierpnia 2022 r. 

WRPZP.271-19/2022 

 

Wyjaśnienia i zmiana 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa 

 ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie”. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 44 

Dotyczy słupów oświetlenia drogowego - prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyli słupów stalowych ocynkowanych 

o przekroju wielokątnym. 

Wyjaśnienie nr 44 

Parametry słupów oświetleniowych przedstawione zostały w zaktualizowanym projekcie 

wykonawczym oraz specyfikacji technicznej przebudowy oświetlenia drogowego: 

„Słupy stalowe ocynkowane o przekroju ośmiokątnym, z pojedynczym wysięgnikiem,  

o wysokości razem z wysięgnikiem 9 m (wysokość słupa 7,5m + wysokość wysięgnika 1,5 

m). Wysięgniki mają długość 1m i kąt nachylenia 15º.” 

(Nazwa pliku: PSZ_PW_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf, PSZ_STWIORB_TOM 

08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf) 

 

Pytanie nr 45 

Prosimy o zamieszczenie rysunków przedstawiających sylwetki słupów oświetleniowych. 

Wyjaśnienie nr 45 

Rysunek słupów oświetleniowych przedstawiony został w zaktualizowanym projekcie 

wykonawczym przebudowy oświetlenia drogowego 

 

Pytanie nr 46 

Czy oprawy oświetleniowe należy wyposażyć w układ redukcji mocy w czasie nocnym? 



Wyjaśnienie nr 46 

Zgodnie ze zaktualizowanym projektem wykonawczym przebudowy oświetlenia drogowego: 

„Układ zasilający oprawy powinien umożliwić zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni 

autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem” 

(Nazwa pliku: PSZ_PW_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf 

 

Pytanie nr 47 

Prosimy o weryfikacje ilości dla pozycji nr 37 w przedmiarze dotyczący budowy instalacji 

oświetleniowej (fazowanie opraw). 

Wyjaśnienie nr 47 

W zaktualizowanym przedmiarze kosztorysowym popoprawiana została ilość fazowania 

opraw na 56 szt.. (Nazwa pliku: PSZ_PK_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf) 

 

II. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.09.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniportalu.” 

 

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 11:00.” 

 

 Z poważaniem 

        Marian Szkudlarek 

         

                                                                                                                           


