
 

             

    Swarzędz, dnia 19 października 2022 r. 

WRPZP.271-28/2022 

Wyjaśnienia i zmiana 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa oświetlenia 

w ul. Daglezjowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej i Żelaznej w Rabowicach, gmina 

Swarzędz.”. 

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

zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

W opisie projektu na ul.  Kuźniczej i Żelaznej jest wyspecyfikowana opraw oświetleniowa 

marki Philips Lighting SGS101 ( poniżej przesyłam wycinek z obliczeń DIALux będący na 

stronie 7 opisu projektu budowlano-wykonawczego: 



 

 
Z informacji od producenta oraz innych producentów opraw mam informację, że oprawy 

sodowe są już wycofane z produkcji i obrotu na rynku w związku z przepisami o ochronie 

środowiska.  

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę opraw sodowych na technologie 

LED, jeżeli tak czy zamawiający ma sugestie co do marki i modelu opraw lub specyfikacji 

jakie mają spełniać w/w oprawy. 

 

Wyjaśnienie nr 1 

Przyjęte do symulacji obliczeniowej oprawy nie są modelami, jakich żąda Zamawiający. 



Obligatoryjne są jedynie parametry techniczne, które należy przyjąć jako wymagane 

minimum. Zaprojektowane oprawy sodowe stanowią uzupełnienie istniejącego na ulicy 

Kuźniczej oświetlenia o cztery kolejne lampy. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie 

pozyskać z zapasów magazynowych czterech opraw sodowych, Zamawiający dopuszcza 

zastąpienie ich oprawami typu LED jak na pozostałych ulicach. 

 

Pytanie nr 2 

W opisie  rysunku E-1 mowa jest o „projektowanych latarniach drogowych (jak istniejąca ) 

H=6m, W= 1 m P=70W – sodowa” 

Wycinek planu E-1: 

 

Proszę Zamawiającego o podanie producenta i modelu słupa jaki ma być zabudowany na 

ul.  Kuźniczej i Żelaznej 

 

Wyjaśnienie nr 2 

Odwołanie do istniejących latarni drogowych dotyczy ich parametrów technicznych. Przekrój 

i materiał należy zinwentaryzować w miejscu inwestycji. 

 

Pytanie nr 3 

Czy wykonawca będzie ponosił opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na inwestycji 

„Budowa oświetlenia w ul. Daglezjowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej i Żelaznej w 

Rabowicach, gmina Swarzędz”. Jeżeli tak proszę o podanie jak jest opłata za zajmowany 

pas drogowy. 

 



Wyjaśnienie nr 3 

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

Pytanie nr 4 

Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia na okres od 60 do 75 dni, niestety 

uważam ten termin za zbyt krótki ze względu na fakt, że pozwolenie nr 332/C/2018 na 

prowadzenie badań archeologicznych z dnia 06.12.2018 straciło swoją ważność dnia 

31.12.2020r.  

Z informacji od Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego wynika, 

że trzeba będzie pozyskać nowe pozwolenie a nie wznowić już istniejące. Procedura 

pozyskania nowego pozwolenia będzie trwała mniej więcej od 30 do 45 dni.  

Czy zamawiający wobec powyższego może wydłużyć kryterium oceny oferty w postaci 

terminu wykonania zamówienia i tym samym termin realizacji inwestycji?  

 

Wyjaśnienie nr 4 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia. Procedura uzyskania 

nowego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych została wyprzedzająco 

wdrożona przez Zamawiającego. 

 

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 22.11.2022 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 24.10.2022 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 24.10.2022 r. o godzinie 11:00.” 

 

 Z poważaniem 

        Marian Szkudlarek 

                                                                                                                              


