
 
 

 

Złotoryja, dnia 10.01.2022 r. 

WAG.271.7.2021 
 

Zapytania i wyjaśnienia 
 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi”,  

nr ogłoszenia 2021/BZP 00327629/01 z dnia 22.12.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

nr 2021/BZP 00341272/01 z dnia 31.12.2021 r. 
 

Zgodnie z Rozdziałem IX. SWZ – Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy 

użyciu których Zamawiająca będzie komunikowała się z Wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej (pkt 27, 29) Zamawiająca informuje:  
 

W dniu 05.01.2022 r. drogą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu, od 

Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynął wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia.  
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

(…)” i ust. 6 uPzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, (…)”. 
 

Zapytanie nr 1:  

Po przeanalizowaniu udostępnionych poprawionych przedmiarów i zapoznaniu się  

z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi: 

1. Doświetlenie przejść dla pieszych - 14 słupów. Oprawy mają być mocowane 

bezpośrednio do słupów, Przy czym dla słupów OP9; OP17; i OP33 mają być  

1-metrowe wysięgniki, ale brak w przedmiarach tej pozycji. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót. 

2. Wg opisu technicznego na każdym słupie doświetlającym przejście dla pieszych ma być 

zamontowana sygnalizacja ostrzegawcza (żółte migające światła), czujniki ruchu  

i podświetlany znak drogowy D-6 wraz z komunikacją między parami słupów (skrzynki 

sterujące) i radary. 

Nie ma niestety załączonego żadnego rysunku ani karty katalogowej jak należy to 

zamontować: na jakich wysokościach i jaki to ma być typ sygnalizatorów. 
 



 
 

 

Jest to niezbędne przy doborze słupów, na jakich wysokościach otworować słupy dla 

przewodów i jak montować te urządzenia na słupach. Producent słupów cofnie gwarancję 

jak samowolnie będą wykonywane przeróbki słupów. Konieczny jest rysunek słupa 

obrazujący zamontowane elementy sygnalizatorów z wymiarami lub karta katalogowa. 

Ten problem nie jest podany w przedmiarze, a są to nie bagatelne koszty – rozpiętość 

cenowa jest bardzo duża w zależności od pożądanego przez Zamawiającego.  

Prosimy o wyjaśnienie. 
 

Wyjaśnienie nr 1:  

1. Proszę zawrzeć koszty związane z wykonaniem przedmiotowych 3 szt. wysięgników  

w poz. kosztorysowej nr 132.2 zawartej w przedmiarze pn. „Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Kościuszki w Złotoryi - część 1 z 2”. 

Zamawiająca nie przewiduje wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej. 

2. W załączeniu przesyłam przykładowe karty katalogowe, zawierające wymagane dane. 

Podane produkty wraz z nazwami producentów zostały podane jako wzór, na podstawie 

którego zostały przyjęte stosowne parametry. Należy przyjmować, że przy każdej nazwie 

własnej oraz nazwie producenta znajduje się dopisek „... lub równoważny”. Wykonawca 

może przyjąć do wyceny produkt dowolnego producenta spełniający minimalne 

parametry techniczne zawarte w dokumentacji. 
 

Zamawiająca informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną 

częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące przy składaniu ofert.  
 

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.  

Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.  

 

Burmistrz Miasta 

 

Robert Pawłowski 

 

  


