
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Pytanie 1 

„Zamawiający w dokumentacji przetargowej oświadcza, że dwie z pośród alejek zostały już 

zmodernizowane, celem utrzymania możliwie jednolitego poziomu oświetlenia, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o określenie poziomu oświetlenia zmodernizowanych alei, a jeśli byłoby to niemożliwe o 

wskazanie typu i mocy zamontowanych obecnie opraw w zmodernizowanych alejach.” 

Odp. 

- SCHREDER typ TECEDL-00NW0241U-5121AS-GL01-W03D00S3-C00-C000-U4-N0-0L.                                          

Nie dysponujemy wynikami pomiarów natężenia. 

Pytanie 2 

„W przypadku słupów, które są przekrzywione/uszkodzone/zdeformowane czy Zamawiający oczekuje 

ich naprawy/wymiany?” 

Odp. 

- oczekujemy szczegółowego opisu zakresu planowanych prac, który będzie istotnym składnikiem 

oceny oferty. 

Pytanie 3 

„Czy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych, niemożliwych do stwierdzenia podczas wizji 

lokalnej prac (np. stan słupów przy koronie, instalacja wewnątrz słupa itp.) Zamawiający przewiduje 

możliwość zwiększenia środków na pokrycie dodatkowych prac, czy oczekuje poczynienia przez 

Wykonawcę szacowanych założeń i zabezpieczenia tej kwoty w kwocie przedstawionej w ofercie?” 

Odp. 

- nie przewiduje się żadnych dopłat 

Pytanie 4 

„Podczas wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że w alei pomiędzy budynkami OW3 i OW2 na dwóch 

słupach zawieszone są 400W naświetlacze starego typu, czy Zamawiający oczekuje również ich 

wymiany? Wykonawca zaznacza, że zgodnie z treścią specyfikacji przetargowej, Zamawiający wyłączył 

tą aleję w całości z modernizacji.”  

Odp.  

- prosimy o przedstawienie opcji rzeczowo-kosztowej dla przedmiotowych słupów. 

Pytanie 5 

„Czy zamawiający dopuszcza zapewnienie Wadium w inny sposób niż w pieniądzu, na przykład w 

gwarancji ubezpieczeniowej?” 

Odp. 

- nie 

 



Pytanie 6 

„Czy oferent, który już uczestniczył w unieważnionych wcześniej postępowaniach dotyczących 

przedmiotowej modernizacji oświetlenia, musi po raz kolejny odbyć wizję lokalną?” 

 Odp. 

- nie musi 

Pytanie 7 

„Czy oferent, który już uczestniczył w unieważnionych wcześniej postępowaniach dotyczących 

przedmiotowej modernizacji oświetlenia, który wysłał już zamawiającemu próbki opraw, to czy 

powinien wysłać je ponownie?” 

Odp. 

-nie musi  

Pytanie 8  

„Czy Zamawiający jest w stanie określić szacunkową długość pracy oświetlenia w ciągu roku oraz w 

miarę możliwości podać szacunkową cenę zakupu 1kWh energii elektrycznej? Informacja taka 

pozwoliłaby Wykonawcy określić wstępny szacunek w zakresie oszczędności energetycznej u 

Zamawiającego.” 

Odp. 

- szacunkowe oszczędności wyliczone zostaną wewnętrznie na podstawie zaproponowanych 

rozwiązań (ilość i moc lamp oraz normatywny czas świecenia dla oświetlenia ulicznego).  

Pytanie 9 

„Czy Zamawiający jest w stanie użyczyć pomieszczenie w poziomie zero z bramą wjazdową zamykaną 

w celu możliwości zabezpieczenia specjalistycznego sprzętu budowlanego używanego przy realizacji 

zamówienia, lub czy posiada inne miejsce w którym bezpiecznie można przechowywać taki sprzęt.” 

Odp. Nie posiadamy wydzielonego, zamykanego i wolnego pomieszczenia z bramą; dostępne 

pomieszczenia magazynowo-wiatowe przedstawimy podczas wizji lokalnej. 

Pytanie 10 

„Czy Zamawiający przywiduje możliwość wykorzystania słupów zeskładowanych na terenie Rynku w 

przypadku, gdy projekt oświetlenia przywidywać będzie dodatkowy montaż takich słupów.” 

Odp.  

- tak, istnieje możliwość dostarczenia i złożenia słupów celem późniejszej instalacji. 

Pytanie 11 

„Czy w związku z płatnymi wjazdami na teren Rynku istnieje możliwość w okresie prowadzenia robót 

zwolnienia z opłat wjazdowych samochodów pracowników, dostawców sprzętu budowlanego, oraz 

dostawcy potrzebnego osprzętu oraz materiałów instalacyjnych.” 

Odp. 

-tak 


