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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi do SWZ w postępowaniu nr ZP/22/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań: 
Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - 
etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: 
Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie” – WBO 
Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej 
na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.” 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1 

Proszę o doprezyzowanie 
W przedmiarze "Budowa oświetlenia drogowego ul. Konduktorska " jest mowa o montażu 
2 lamp - 6 metrowych 
8 lamp - 8 metrowych 
7 lamp - 5 metrowych 
 
w projekcie (strona 70 )- Schemat jednokreskowym mówi o 
3 lampach o wysokości 8 metrów (2 oprawy zawieszenie opraw 5 metrów , 8 metrów) 
1 lampa o wysokości  4 metrów 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Poprawne dane zawarte są w projekcie na str. 70, a zatem do wyceny i realizacji należy przyjąć: 
3 słupy oświetleniowe o wysokości 8 m (3 oprawy oświetlenia chodnika, 3 oprawy oświetlenia jezdni) 
1 słup oświetleniowy o wysokości 4 m wraz z oprawą.  
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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