
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2015-01-19 

ZP.271.1.2015         

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa oświetlenia drogowego ul. Owocowej 
i ul. Jabłoniowej w miejscowości Sadków 
 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 Pytanie 1 Czy zamiast piasku można użyć rurę karbowaną giętą typu RHDPEk - F? 
Odpowiedź 1 Nie, kable układać zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004 
 

     Pytanie 2 Proszę o podanie typu słupa oświetleniowego, np. słup SAL-6 bez wysięgnika  
na fundamencie B-50. 
Odpowiedź 2 Słup aluminiowy okrągły SAL-6 na fundamencie prefabrykowanym B-50, słup  
w kolorze oprawy. 

 
 Pytanie 3 Proszę o podanie koloru RAL dla oprawy i słupa oświetleniowego. 

Odpowiedź 3 Kolor oprawy fabryczny, słup w kolorze oprawy 

 
 Pytanie 4 Czy może być kierownikiem budowy osoba mająca 2 lata doświadczenia zawodowego  

i do obecnej chwili był: 

 kierownik robót elektrycznych: zadanie 1 - montaż 21 słupów i linia kablowa 1060 m, 

 kierownik budowy: zadanie 1 - montaż 12 słupów i linia kablowa 415 m, zadanie 2 - montaż  
16 słupów i linia kablowa 350 m, zadanie 3 - wymiana 21 słupów, zadanie 4 - montaż  
5 słupów i linia kablowa 130 m 

Odpowiedź 4 Nie, Zamawiający wymaga aby doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia 
funkcji Kierownik Budowy wynosiło minimum 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy 
przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie zewnętrznych linii 
elektrycznych 
  

 Pytanie 5 Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy punkt 11d.2 kosztorysu? Czy może tego: "w miejscu 
słupów I/10 i I/11 pozostawić zapas kabla 4 m wraz z fundamentem", jeżeli tak to chyba nie jest 
potrzebny taki punkt. 
Odpowiedź 5 Punkt dotyczy przygotowania fundamentu do zamontowania słupa z oprawą  
z pozostawieniem zapasu kabla umożliwiającego jego zamontowanie i podłączenie 
 

 Pytanie 6 W opisie technicznym jest oprawa typu Kyro-1 70W zaś w przedmiarze Teceo 26W,  
a w STWIORB jest napisane o "moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty 28W".  
Proszę o wskazanie poprawnego typu oprawy oświetleniowej 
Odpowiedź 6 Poprawna oprawa TECEO 26W 
 

 Pytanie 7 W STWIORB jest napisana wartość uziemienia <10Ώ, a na rys. nr 4 jest <5Ώ i proszę  
o podanie poprawnej wartości. Proszę o wskazanie jakie słupy należy uziemić za pomocą prętów,  
bo zgodnie z rysunkiem nr 4 tylko ostatnią lampę. 
Odpowiedź 7 Wartość uziemienia 5Ω na ostatnich słupach 
 

 Pytanie 8 Czy pomiarów rezystancji izolacji nie powinno być więcej, bo nie są uwzględnione kable 
gdzie ma być pozostawiony zapas, brakuje jeszcze pomiarów dla przewodów zasilających oprawy 
oświetleniowe i proszę o dodanie odpowiedniego KNNR'u 

 Odpowiedź 8 Proszę przyjąć wystarczającą liczbę pomiarów niezbędną do sprawdzenie  
i odbioru prac 

 
 Pytanie 9 Inwestor dosyć  szczegółowo opisał  wymagania dotyczące oprawy, prosimy o podanie 

przykładu (lub zdjęcia) oprawy jaką  Inwestor chce  otrzymać. 
Odpowiedź 9 Przykładowa oprawa spełniająca wymagania Zamawiającego to TECEO 1 26W 

 


