
PiRG.271.1.13.2013                                                           Krapkowice, 01.10.2013 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej przy  
            ul. Prudnickiej pomiędzy ul. Azalii w Krapkowicach oraz  

ul. Ligonia w Steblowie” 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907   zwanej dalej „ustawą”, odpowiadając 
na pytania wykonawców wyjaśniam:  
 

1. Czy podstawą do wyceny jest projekt czy załączony przedmiar, ponieważ w projekcie 
występują słupy i wysięgniki wykonane z aluminium w kolorze oliwkowym firmy 
ROSA, natomiast w zestawieniu materiałów w  przedmiarze występują słupy 
 i wysięgniki stalowe ocynkowane ? Czy dopuszczają państwo zastosowanie słupów 
stalowych? 
 
Odpowiedź : Podstawą do wyceny jest projekt techniczny. Jednak zgodnie z zapisem 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zwanej dalej SIWZ w dz. I "Opis 
przedmiotu zamówienia", już na etapie ogłoszenia o zmówieniu, do projektu 
wprowadzono zmianę dotyczącą zastosowanych materiałów (kabel, słupy). W ofercie 
należy wycenić kabel YAKY 4x35 mm2, słupy stalowe ocynkowane 8,0 m  
z wysięgnikiem. 
 

2. W jaki sposób mają być wykonane przejścia przez drogę/drogi kołowe – przekop czy 
przecisk/przewiert ? Brak takich informacji w projekcie oraz z kosztorysie (brak 
jakichkolwiek pozycji). 

 
Odpowiedź : Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że : 
 -  do dz. I „Opis przedmiotu zamówienia” dodaje się następującą treść : „Przejście    
      przez drogę przy dz. 613 (ul. Ligonia)  wykonane będzie przeciskiem lub  
      przewiertem. Pozostałe przejścia można wykonać wykopem otwartym.” 

             -  załącznik nr 7 „ Projekt umowy” – dotychczasowe brzmienie  § 1, pkt 1 wykreśla   
              się i nadaje nowe brzmienie : „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  
             zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania  
              i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami  
              wiedzy technicznej, zadania pn. 

 

Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej przy  
            ul. Prudnickiej pomiędzy ul. Azalii w Krapkowicach oraz  

ul. Ligonia w Steblowie” 
 
Ponadto informuję, że przedłuża się  termin składania ofert do dnia  09.10.2013r. do godz. 
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 .10. 2013r. o godz. 10:15, dokonując tym samym 
zmiany  treści  Działu VII SIWZ .   Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian 
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