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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowania nr ZP/17/PN/2020 pn. 05020 - Budowa oświetlenia 
skweru przy ul. Stanisławowskiej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 33. 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1843 ze zm.) 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza sterowanie projektowaną szafą oświetleniową 
za pomocą cyfrowego zegara astronomicznego CPA 4.0, czy też projektowane oświetlenie ma być sterowane 
za pomocą systemu inteligentnego sterowania oświetleniem firmy Schreder a oprawy oświetleniowe mają posiadać 
sterowniki lokalne umożliwiające współpracę z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem firmy Schreder? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający dopuszcza sterowanie projektowaną szafą oświetleniową za pomocą cyfrowego zegara 
astronomicznego. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy projektowany punkt zasilania w energię imprez plenerowych ma być zasilany z szafy 
oświetleniowej czy ze złącza kablowego zamontowanego przez Tauron. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Projektowany punkt zasilania w energię imprez plenerowych ma być zasilany z szafki złączowo-pomiarowej 
zamontowanej przez Tauron. Rozwiązania zawarto w dokumentacji projektowej. 
  
Pytanie nr 3 
Prosimy o załączenie do udostępnionego Projektu Wykonawczego oświetlenia zestawienia tabelarycznego 
projektowanych elementów oświetlenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Tabelaryczne zestawienie zawarto w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada umowę na nadzór autorski do przekazanej dla zadania 
dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia? 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający posiada umowę na nadzór autorski do przekazanej dla zadania dokumentacji projektowej w zakresie 
oświetlenia. 
 
Pytanie nr 5 
Czy należy uwzględnić koszty dopuszczenia do prac wraz z pełnieniem nadzoru przez Zakład Energetyczny, 
w związku z projektowaną budową oświetlenia ? 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, 
będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, 
jeśli takie opłaty będą naliczone. 
Wykonawca ponosi koszty dopuszczenia oraz wyłączeń zgodnie z cennikiem Tauron Dystrybucja. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zapewni przyjazd Projektanta danej branży na odbiór końcowy ? 
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Odpowiedź na pytanie nr 6 
Obecność Projektanta podczas odbiorów robót nie jest wymagana przepisami i Zamawiający nie widzi takiej 
konieczności. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy projektowane przewierty przy budowie linii zasilającej oświetlenie, należy 
wykonać rurami SRS 110 bez dodatkowych rezerwowych przewiertów. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Projekt nie obejmuje wykonania dodatkowych, rezerwowych przewiertów. W celu wykonania zasilania oświetlenia, 
należy wykonać odcinkowe przeciski zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy należy zaprojektować zabezpieczenia kabli oświetleniowych w słupach 
palczatkami termokurczliwymi ? 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Należy wykonać zabezpieczenia kabli oświetleniowych w słupach palczatkami termokurczliwymi. 
 
Termin orz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 
 
Magdalena Świątek 
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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