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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
"Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego"

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00328667/01 z dnia 2022-09-01

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na
podstawie art. 284 ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień publ icznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Pytania do zadania 6) Przebudowa drogi powiatowej nr j 754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie
Branża elektryczna:

PYTANIENRl
Zamieszczone warunki przyłączeniowe dla sieci oświetleniowej wydane przez TA URON są nieaktualne
prosimy o wyjaśnienie i ewentualne zamieszczenie aktualnych warunków.
Odpowiedź: Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy w §4 ust. 5 pkt w) do obowiązków
Wykonawcy należy zaktualizowanie uzgodnień branżowych.

PYTANIENR2
PW prosimy o podanie parametrów technicznych dla opraw moc, barwa światła -warunkuje prawidłowe
wykonanie zamierzenia inwestycyjnego wraz z poprawną wyceną.
Odpowiedź: Oprawy należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym- oświetlenie pkt.2.4. tj.:

Oświetlenie przejść pieszo-rowerowych
Oprawy dedykowane musza spełniać minimalane poniższe parametry:
- wyposażona w zasilacz I-I OV lub DALI
- współczynnik mocy co najmniej 0,95
- klasa ochronności II
- wyposażona w okablowane gniazdo NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI C 136.41
Oświetlenie drogowe:
Na słupach należy zamontować oprawy o poniższych parametrach:
- strumień światła co najmniej 7000 Im
- minimalną ochronę przeciwprzepięciową 10kV
- wyposażona w zasilacz I-I OV lub DALI
- współczynnik mocy co najmniej 0,95
- klasa ochronności II
- wyposażona w okablowane gniazdo NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI C 136.41

PYTANIE NR3
W związku z kolizjami z sieciami energetycznymi SN, nN - prosimy o zamieszczenie
aktualnych warunków usunięcia kolizji wydanych przez TAURON ,zmieszczone są nie aktualne.
Odpowiedź: Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy w §4 ust. 5 pkt w) do obowiązków
Wykonawcy należy zaktualizowanie uzgodnień branżowych.



PYTANIENR4
Czy Inwestora posiada zatwierdzony przez TA URON Projekt Wykonawczy przebudowy oświetlenia,
warunkuje rozpoczęcie prac.
Odpowiedź: W folderze uzgodnienia branżowe załączone jest uzgodnienie przybudowy drogi
powiatowej nr 1754K- ul. Lenartowicza w Andrychowie - nr uzgodnienia:
TD/OBB/OMD/UB/ZP/4522/2018 z dnia 23.10.2018. Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy w
§4 ust. 5 pkt w) do obowiązków Wykonawcy należy zaktualizowanie uzgodnień branżowych.

PYTANIENRS
Rys. I. 7 Projektu Archtektoniczno-Budowlanego - przedstawia na rondzie słup z wysięgnikiem
4ramiennym , prosimy o podanie parametrów technicznych wysięgnika. Uwzględniony wysięgnik w
opisie technicznym, zestawieniu materiałowym -wysięgnik WR-4/l/0,6/l5 -jest wysięgnikiem 1-
ramienn
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wysięgniki dla czterech lamp oświetleniowych LED o
wysokość wysięgnika lm ,o długości wysięgnika min. 0,6m , o kącie nachylenia 15 stopni.

PYTANIENR6
Przedmiar robót - poz. 2 d .1 - dotyczy montażu słupa stalowego ocynkowanego 8-kątnego z
wysięgnikiem l-ram- l szt , natomiast z dokumentacji wynika iż należy zabudować slup aluminiowy SAL-
90M z wysięgnikiem 4ramiennym. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiaru.
Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny zabudowę słupa aluminiowego z wysięgnikiem
czteroramiennym i wkalkulować w cenę przedmiotowej pozycji bez ingerencji w pozycję
przedmiarową.

PYTANIE NR 7
Przedmiar robót -poz. 8 dotyczy wykonania wykopu mechanicznie, prosimy o zmianę podstawy wyceny
i opisu na kopanie ręczne z uwagi na duże uzbrojenie terenu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia podstawę wyceny bez zmian. Wykonawca dokona
wyceny pozycji 8. w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót bez ingerencji w pozycję przedmiarową.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną cześć SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega
zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
19.09.2022r., do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym
samym dniu o godz. 11:00.


