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Pytanie nr I
.Y 9or Zlyal.viaj acy p i sze :
wybrany wYkonawca 

i,!,loYi*ulyjest.przed zam6wieniem opraw oswietleniowych doprzedstawi enia zamawiaj4cemu obiiczenos;t-ri;;i;;r"i 
oo1*," rdzajqcychspelnieniepowy'szych wymagan oraz kartkataiogowy"h proporJ**ych opraw.czy oznaczato, ze2arna*1q,4";.*y-aga wykonuniu 
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Odpowiedf:
zgodnie z zapisemnunkru 4 0pz'*11lya,"rest+gowiroy 

do wykonania obriczeriodwietleniowvch w dedvkow*-vr pi"!r"*i- ao'Pffi6;*iu os*i"ir",ridobno dla ka^dejlokalizacj i z zatacznik" ir s ia-Lcj iiiLu x.rilf ;il;, )*i- ztozyzam6wienie.Zamawiai4cy wymaga' uuFutto'-o^J#r op**y.L-Eo ,p?l"i"l, wszystkie parametry opisanew punkcie 4 jpz' zarnawraiacy aokona ,przy udz:iare rvykonawcy, pomiar6w natgzenia iluminancji' potwierdz u:qv;ilttor""#*i-;ao"*il1;;il 
"or"w LED dla danej rokalizacji.w ocenie Zanavnajq;g;"kon;;rnosjyl."4:;-"bhr;; 
oswietreniolvych dlakazdejlokalizacjiprzed'zatnorii.ni;6;;s.t.tr.nffi 

iiZiiuunnzredukujeryzykozam6wienia i zamontowania 
"pru*, ttore nie,p.inii;l-"g"r dla danych rokatizacji.

Pytanie nr 2
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OdpowiedZ:
Wykonawcajest zobowiryany do wymianl s.lupa, oprar T/ i stopy fundamentowej.zamawiaj}cy wymaga wymiany kablazasilaj4cego'danq'latamrg tylko w przypadku, kiedyistniej4cy kabel nie spelnia zakiadanycrr parumetr?. t.rlrni.rnych. wykonawc akuzd4takqsytuacjg jest zobowiqzany zglosi6 i uzgodnii wymiang t uuru z-zamairai4cy;

Pytanie nr 3
W OPZ punkt 2. Zal<res prac Zarnawiaj4cy pisze:
Pyc.e bgd4 polegaly na: demontazu istniejacych slup6w, wysiggnik6w i oprawoswietleniolvych orazzamontowaniu no*yr-t sfup6w betonowych, aluminiowych zwysiggnikami dwuramiennJmi, nowych wysiggnik6w dwuramiennych oraz noryych oprawoswietleniowych typu LED w lokalizacjach r,iskazanyrh * zal4cznikudo przedmiotowegopostgpowania.
Natomiast w zal4cznikach KARTY LoKAL,lzACJr datycz6cych dzielnicy ursyn6w jest
mowa o oprawach sodowych rohnychmocy. czy zamawiai4cy mozepotwierdzii
wytorzystanie opraw sodowych w tej dzieinicyi r

OdpowiedZ:
Zamawiajlcy dokonal modyfikacj i oPZ poprzezusunigcie lokalizacji,w kt6rych pierwotnie
zakladano wymiang opraw na sodowe.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiaj4cy udostqpni kartg lokalizacji,dla Gr6jecka/Harfowa./Raclawicka?
OdpowiedZ:
zamawiaiqcy dokonal modyfikacji opZ poprzez usuniEcie danej lokalizacji.
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