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WYJAŚNIENIA DO TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 
Ogłoszenie nr 537663-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.  
Nazwa zadania: Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach.  
       

Działając na  podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),  Zamawiający  udziela odpowiedzi 
na następujące pytania dotyczące SIWZ:  
 
Zapytanie  z dnia 14.05.2020 r. 
 
PYTANIE: 

1. Brak w przedmiarze ilości kabli 3x4mm2 
2. Brak w przedmiarze ilości kabli 3x2,5mm2 
3. Brak w przedmiarze rur HDPE 32 
4. Brak w przedmiarze rur HDPE 25 
Zawarte są w schemacie E-2 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiaru robót. 
  
PYTANIE: 

Brak typu kabla zasilającego poszczególne słupy. Ilości bez typu są w schemacie E-2. 
 

ODPOWIEDŹ: 
      Zgodnie z opisem technicznym kabel zasilający pozostaje istniejący.  
  
PYTANIE: 

Brak w przedmiarze rozgraniczenia ilościowego typów opraw na optykę drogową i asymetryczną 
(przejścia). Prosimy o podanie ilości. 
 

ODPOWIEDŹ: 
      Dokonano rozgraniczenia opraw - zaktualizowano przedmiar robót. 
 
PYTANIE: 

Prosimy o dołączenie opisu robót, brak na stronie dla branży elektrycznej. 
 

ODPOWIEDŹ: 
    Opis techniczny dla branży elektrycznej znajduje się w pliku „Dokumentacja projektowa cz. 1” pod 
nazwą  „Opis techniczny - ulica Raciborska”.  
 
PYTANIE: 

Prosimy o załączenie dokumentu uzgadniającego projekt z Tauron Serwis, w tym zakresu opisanej 
wymiany na istniejących słupach. 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z opisem technicznym dokumentacja nie wymaga uzgodnienia, ponieważ sieć jest własnością 
Zamawiającego. 
 
 



PYTANIE: 
Przedmiar poz. 36 d.1.3. mówi o chodniku z płyt kamiennych, prosimy o podanie konkretnych 
wymiarów płyt oraz wskazanie zakresu na planie sytuacyjnym i przekrojach. 
 

ODPOWIEDŹ: 
Płyty o wymiarach 100x100x8 cm. Dołączono rysunki. 
 
 
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  
 
 
        Z up. Burmistrza 
                 Naczelnik Wydziału 
 
                 Jarosław Horodecki 
 


