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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.  „Zagospodarowanie parku w Sycynie”.  Numer ogłoszenia o 

zamówieni 44907-2011 z dn. 08.02.2011r.  
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

 

Pytanie  

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych 

aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy 

oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. 

Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie 

dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.” 

Następnie wykonawca wymienia zalety zastosowania w/w słupów. 

 

Odpowiedź: 

Ad.1. Z uwagi, że inwestycja będzie realizowana w parku objętym ochroną konserwatorska a 

sam projekt w tym kształt i materiał, z jakiego mają być wykonane latarnie został uzgodniony 

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dlatego Zamawiający w celu 

zachowania zamierzonego ładu przestrzennego nie dopuszcza możliwości zastosowania 

słupów wykonanych z innego materiału lub w innym kształcie niż przedstawiony na rysunku 

technicznym nr 22. Nadmieniamy, że podane w części opisowej projektu oświetlenia ciągów 

pieszych (punkt 4.4.)  typy słupów i opraw są nieaktualne.  

 

 

 

 

 
Pytanie  

1) Które należy wycenić słupy i lampy oświetleniowe, czy te ujęte w przedmiarze czy pokazane 
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na rysunkach. 
 

2) Którą rozdzielnię obejmuje poz. 87 przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź: 

Ad.1. Przy określaniu wartości robót należy wycenić kompletne latarnie oświetlenia parkowego 

(słupy, oprawy i fundamenty) stylizowane w sposób przedstawiony na rysunku technicznym nr 22. 

Podane w części opisowej projektu oświetlenia ciągów pieszych (punkt 4.4.)  typy słupów i opraw są 

nieaktualne.  
 

Ad.2. Pozycja 87 w przedmiarze robót odnosi się do montażu szafy zasilającej Z.  
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