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Zzp – 2374 – 6/PN/20 –902 – 2020 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Wymiana 

oświetlenia zewnętrznego przy ul. Dembego 7, 9 i Zaruby 10, 12 w Warszawie” 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły w dniach  

25-26 maja 2020 r. zapytania. Poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego. 

I.  

Dotyczy oświetlenia na tarasie: 
1) Czy inwestor dopuszcza słupki niższe niż 1,5 m? Standardem jest wysokość do 1,2 m. 

Nie 
 

2) Jak przewidziane jest zasilanie tych słupków? Dokładnie chodzi mi o sposób 
doprowadzenia/ułożenia okablowania - czy to będzie w betonie, czy może rurach osłonowych, czy 
może jeszcze inaczej. 

Należy wykorzystać istniejące zasilanie,  w przypadku gdy będzie niewystarczające należy je 
przedłużyć za pomocą mufy kablowej. 
 

II.  

Dotyczy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 
WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DEMBEGO 7,9 I 
UL. ZARUBY 10,12 W WARSZAWIE. 
  

 Dotyczy pkt. 2 Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej karty katalogowej, lub rysunku 
z sylwetką projektowanego słupa- słup aluminiowy prosty 1,5m. 
Dobór oraz dostawa słupów które należy zamontować na tarasach po stronie wykonawcy na 
podstawie wizji lokalnej, oraz symulacji natężenia oświetlenia. 
  

Dotyczy pkt. 3 Prosimy o podanie długości i wysokości wysięgnika oraz prosimy o dołączenie do 
dokumentacji przetargowej karty katalogowej, lub rysunku z sylwetką projektowanego wysięgnika. 
Dobór oraz dostawa wysięgników po stronie wykonawcy na podstawie wizji lokalnej, oraz 
symulacji natężenia oświetlenia. 
  

Dotyczy pkt. 4 Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej karty katalogowej, lub rysunku 
z sylwetką projektowanej oprawy oświetleniowej jaką należy przyjąć do wyceny.  
Dobór oraz dostawa opraw po stronie wykonawcy na podstawie symulacji natężenia oświetlenia. 
  



 
 
 

Dotyczy pkt. 9 Prosimy o podanie długości kabla zasilającego na którym należy wykryć szkodzenie. 
Długość kabla nie ma znaczenie, należy wycenić miejsce ewentualnego uszkodzenia kabla. 
  

Dotyczy pkt. 11 Prosimy o opis, schemat aparatury sterowania oświetleniem zewnętrznym, który 
należy wymienić. 
Dobór oraz dostawa aparatury sterowania oświetleniem po stronie wykonawcy na podstawie wizji 
lokalnej. 
  

W której pozycji przedmiaru należy ująć prace wymienione w SIWZ punkt IV Opis przedmiotu 
zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze, między innymi demontaż istniejących latarni? 
W pozycji Lp. 15 przedmiaru 
  

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunków z lokalizacją posadowienia 
projektowanych słupów oświetleniowych, rysunków z trasą projektowanych kabli 
oświetleniowych. 
W dokumentacji nie występują projektowane słupy, projektowane kabel. Słupy oświetleniowe 
należy zamontować w miejscu istniejących słupów na podstawie wizji lokalnej wykorzystując 
istniejące okablowanie. 
  

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu dotyczącego przebudowy 
oświetlenia. 
Wymiana oświetlenia odbywa się sztuka za sztukę. 
 

III.  

1. Czy zlokalizowanie awarii kabla zasilającego pociąga za sobą również jego naprawę? 
Tak, za pomocą mufy kablowej. 

 
2. Jeśli naprawiamy kabel zasilający to gdzie układamy kabel zasilający w ilości około 100metrów? Czy jest 
to nowe zasilanie czy może wymiana istniejącego? 
W ofercie należy wycenić dostawę kabla zasilającego. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
ustalone kosztorysem zamiennym z uwzględnieniem cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie 
ofertowym oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych ilości robót potwierdzonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 
3. Czy wymieniamy wszystkie kable zasilające? 
Nie 

 
4. Czy podana ilość latarni wynosi 21? Wg wizji lokalnej są 22 latarnie. 
Ilość w ofercie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 

 
5. Czy podana ilość latarni 1,5 m wynosi 4? Wg wizji lokalnej liczba istniejących to 2. 
Ilość w ofercie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 
 

IV.  

1. W pkt. 8 Przedmiaru podano ilość kabla zasilającego - 100m. Jednocześnie pkt. 12, 13 i 14 pozycji 
wykonywania wykopów i układania kabli zasilających wskazuje łącznie ilość 220m. Prosimy o wskazanie 
wartości prawidłowej. 
Ilości w poszczególnych pozycjach należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. Ostateczne wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem zamiennym z uwzględnieniem cen jednostkowych 



 
 
 

wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych ilości robót 
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 

 2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji przedstawiającej obecnie zainstalowany system sterowania 
oświetleniem zewnętrznym podlegający wymianie. 
Dobór oraz dostawa aparatury sterowania oświetleniem po stronie wykonawcy na podstawie wizji lokalnej. 
 


