
 
 

 

Złotoryja, dnia 31.12.2021 r. 

WAG.271.7.2021 
 

Zapytania i wyjaśnienia 
 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

ZMIANA nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

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. 
 

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 i 30) Zamawiająca informuje:  
 

W dniu 30.12.2021 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:  

Proszę o wyjaśnienie n/w rozbieżności: 

1. Długość kabla oświetleniowego YAKY 4x25: w przedmiarze robót 140m, wg rys. nr 1 

PZT linia kablowa jest układana od km 0+040 do km 0+561 plus przejścia dla pieszych 

ulicy Kościuszki, Górniczej i Szpitalnej co łącznie daje około 700mb; 

2. Długość rury osłonowej fi75 dla kabla oświetleniowego: w przedmiarze robót 140m, wg 

projektu wykonawczego rura na całej długości linii oświetleniowej co łącznie daje 

700mb; 

3. Pozostałe pozycje przedmiaru robót o długościach 140m j/w; 

4. Zabudowanych ma być 34 słupy, mamy po dwa kable w słupach co daje 64 4-palczatki,  

a w przedmiarze robót jest liczba 40; 



 
 

5. Pozycja w przedmiarze robót „Montaż masztu pod kamerę (cena wraz z masztem)”  

w ilości 1 maszt, brak jakiejkolwiek informacji technicznej masztu w załączonej 

dokumentacji 
 

Wyjaśnienie nr 1:  

1. Długość kabla wynosi 700 mb wg załączonych poprawionych przedmiarów robót; 

2. Długość rury osłonowej wynosi 700 mb wg załączonych poprawionych przedmiarów 

robót; 

3. Wszystkie pozycje przedmiarów robót o długościach 140 mb muszą zostać przeliczone 

wg załączonych poprawionych przedmiarów robót;  

4. Proszę przyjąć ilość 64 szt. 4-palczatek do wyliczeń;  

5. Zamawiająca rezygnuje z masztu pod kamerę. Należy zdemontować, zabezpieczyć na 

czas robót i ponownie zamontować istniejącą kamerę monitoringu miejskiego wraz  

z osprzętem i antenę WI-FI na nowym słupie oświetlenia drogowego, i podłączyć do 

istniejącej sieci światłowodowej. UWAGA: Na 7 dni przed planowanym demontażem 

w/w urządzeń należy zawiadomić firmy zajmujące się odpowiednio konserwacją 

monitoringu miejskiego oraz dzierżawą światłowodu celem uzgodnienia.  
 

Zapytanie nr 2: 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień: 

1. Prosimy o udostępnienie kalkulacji szczegółowych do pozycji przedmiarowych 

nazwanych Scalona”, „Scalona kalkulacja szczegółowa”. 

Dotyczy to szczególnie pozycji przedmiarowych branży sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej oraz drogowej dla:  

a) Część pierwsza. 

 Poz. nr 114. Wymiana istniejącego przewodu oświetleniowego. 

 Poz. nr 115. Wykopy kontrolne. 

 Poz. nr 132. Doświetlenie przejść dla pieszych. 

 Poz. nr 133. Oświetlenie drogowe. 

 Poz. nr 149. Wykopy kontrolne. 

 Poz. nr 170. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 Poz. nr 171. Przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 Poz. nr 2. Tymczasowa organizacja ruchu. 

 Poz. nr 59. Remont miejscowy nawierzchni.  

b) Część druga. 

 Poz. nr 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia obok Policji oraz wykonanie barier  

U-l la. 

 Poz. nr 2. Przestawienie lokalnych punktów selektywnej zbiorki odpadów 

komunalnych. 

 Poz. nr 3. Zamiana hydrantu nadziemnego na podziemny. 



 
 

 Poz. nr 6. Remont zejścia do sklepu. 

 Poz. nr 7. Regulacja istniejących podjazdów. 

 Poz. nr 20. Remont zejścia do sklepu. 

 Poz. nr 21. Regulacja istniejących podjazdów. 

 Poz. nr 41. Renowacja istniejących studni deszczowych. 

Prosimy o uściślenie zakresu rzeczowego robót, ilości robót, jednostki miary. 

2. Czy Zamawiający przewiduje montaż ozdób świątecznych na latarniach? Jeśli tak to 

prosimy o uściślenie zakresu i ilości robót oraz uzupełnienie przedmiaru robót. 
 

Wyjaśnienie nr 2: 

1. Zamawiająca w załączeniu przedkłada poprawione przedmiary robót z udostępnieniem 

kalkulacji szczegółowych do pozycji przedmiarowych nazwanych Scalona – „Scalona 

kalkulacja szczegółowa”. 

2. Nie. Zamawiająca nie przewiduje montażu ozdób świątecznych na latarniach.  
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ”. 

Zamawiająca informuje, że wprowadza zmianę treści SWZ – uszczegółowia załącznik 

nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót – 2 szt.  
 

Niniejsza zmiana nie dotyczy wielkości ani zakresu zamówienia, a jedynie dookreśla 

przedmiotu zamówienia. Zamawiająca daje dodatkowy czas Wykonawcy na zapoznanie się 

ze zmianą i przygotowanie oferty, i przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin 

związania ofertą. 

Zmianie ulega: 

1. Termin składania ofert: 

    Przed zmianą: 18.01.2022 r. godz. 9
00 

    Po zmianie: 25.01.2022 r. godz. 9
00

 

2. Termin otwarcia ofert: 

    Przed zmianą: 18.01.2022 r. godz. 9
05 

    Po zmianie: 25.01.2022 r. godz. 9
05

 

3. Termin związania ofertą: 

    Przed zmianą: 16.02.2022 r.
 

    Po zmianie: 23.02.2022 r.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 i 7 uPzp „5. Zamawiający informuje wykonawców  

o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert (…) przez zamieszczenie informacji 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio 

udostępniona SWZ (…)” oraz „7. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ (…) 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.  

 



 
 

 

Zamawiająca informuje, że niniejsza zmiana treści SWZ staje się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.  

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiająca dokonała zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 

00341272/01 – na podstawie art. 286 ust. 9 uPzp.  
 

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.  

 

Burmistrz Miasta 

 

Robert Pawłowski 

 

 


