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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Budowg sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu ul. Stryjerflskich i ul. Ptzy BaLantarni

Numer postgpowania DPZlL30lPN/l 17118.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4dDr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z

dnia29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych(Dz.U 22018 r. poz. 1986 zp62n. zm.)

odpowiada na pytania WykonawcY.

Pytanie nr I
W przedmiarach rob6t wystgpuj4 pozycje obejmuj4ce montaZ latarh sygnalizacji ulicznej
r62nych typ6w np. LSK i LSKK co niestety przeklada sig na przeklamanie faktycznej ceny
jednostkowej zar6wno latam i LSK jak i LSKK co uniemoZliwia w koricowym rezultacie

precyzyjne rozliczerie powykonawcze a w szczeg6lnoSci rob6t dodatkowych opartych na

danych cenach jednostkowych. Prosimy zatem o korektg przedmiaru rob6t z rozbiciem na

osobne pozycje montaZu kaZdego typu latarri. Podobna sytuacja wystgpuje takle przy
okablowaniu latarn w masztach sygnalizacyjnych gdzie wystgpujq rohne Iypy przewod6w,

najczgsciej YDY 3x1,5; 4x1,5 i 5x1,5. Prosimy o rozdzielenie pozycji okablowania latarh
zgodnie z typami przewod6w co ulatwi bardziej precyzyjne rczliczenie powykonawcze a w
szczeg6lnoSci rozliczenie rob6t dodatkowych opartych na tych cenach jednostkowych.

Odpowied2:
W wycenie naleZny rozr6Lni(, typy latarni jak i przewod6w w poszczeg6lnych porycjach
kosztorysu, naleiny to jednak zrobid na poziomie material6w. Porycje kosztorysowe bez
zmian. Zgodniezewzorem umowy wybrany oferent ma przedstawid szczegdlowy i

kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 2
Prosimy o udostgpnienie warunk6w przylqczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych
przez odpowiedni zaklad energetycznych oraz schemat6w zasilania sygnalizacji
OdpowiedZ:
W zal4czeniu skan warunk6w przylqczenia.



Pytanie nr 3
W kosztorysie i273tsg18js uwzglgdniono montaZ i demontaZ tymczasowego zasilania

sygnalizacji, natomiasinil uwzglgdniono docelowego montaZu zasilania sygnalizacji. Do

kogo bgdzi e nale2al ten zakres prac?

Odpowiedf:
Zasilanie docelowe wraz z ukladem pomiarowym zostanie wykonane ptzez INNOGY

STOEN OPERATOR.

Pytanie nr 4
W kosaorysie i273tsgl8js w poz.13 orazw opisie technicznym uwzglgdniono ulozenie kabla

yKSy 14;1,5. Natoiriast nu ryr. 2 uwzglgdniono montaZ kabla YKSY 9x1,5. Kt6ry kabel

Wykonawca ma uwzglgdnif w swojej wycenie? Prosimy o ewentualnq korektq kosztorysu.

OdpowiedZ:
Zgodnie z kosztorysem.

Pytanie nr 5

W kos4orysie i273tsgl8js w poz.37 uwzglgdniono montaZ 5 kpl. studni SK-3, natomiast na

rys. I zapiojektowan6 montaZ 6 kpl. studni SK-3. Ile studni Wykonawca ma uwzglgdnii w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg kosztorysu

OdpowiedZ:
Zgodnie z kosztorysem.

Pytanie nr 6
W kosztorysie i273tsg18js w poz. 9l uwzglgdniono montaZ 6 kpl. studni SK-6, natomiast na

rys. 5.1 zaprojektowano montal 6 kpl. studni SK-3. Kt6re studnie Wykonawca ma

uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg kosztorysu.

OdpowiedZ:
Zgodnie z kosztoryt"-.,

'

Pytanie nr 7
W kosztorysie i274tsg18js w poz. 12 uwzglgdniono montauZ 6 kpl. slup6w, w poz. 13

uwzglgdniono montaZ 6 kpl. tabliczek bezpiecznikowych, w poz. 14 uwzglgdniono monta? 6

kpl. opraw, w poz. 15 uwzglgdniono montaZ 6 kpl. przewod6w a w poz. 16 uwzglgdniono

malowanie 6 kpl. znak6w na slupie. Natomiast na rys. 2 zaprojektowano montal 5 kpl.

slup6w. Ile kpl. dw element6w Wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o

ewentualn4 korektg ko sztorysu
Odpowiedi:
Zgodnie z kosztorysem.

Pytanie nr 8'

W kosztorysie i274tsgl8js w poz.14 uwzglgdniono montsZ 6 kpl. opraw SGP 453l250W.
Natomiast w opisie i na rys. 2 na projektowanych slupach powinny zostal zamontowane

istniej4ce oprawy OUS. Czy Wykonawca w swojej wycenie ma uwzglgdni6 montaZ opraw

istniej4cych czy nowych?
OdpowiedZ:
Zgodnie z kosztorysem.



Pyanie m 9
W kosztorysiei2T3tsglSjs w poz.2l uwzglgdniono monta2 masztu MS/Kam/6m/F-10. Czy

Tnmavaajqcy zaatcceptujl rcaniqzante odmienne polegajqqe na montaZu slupa

oSwietleniowego o wYs. 6 m?

Odpowiedf:
Zamawiaiqcy wyra2a zgollgrpod wanrnkien zachowania parametr6w montaiowych

kamery.

W zal4cz.enfu:

- Skan war.ri.nk6w PmYlqcznna
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