
 
 

 

Pruszków, 30.11.2022 r. 

WSR.271.4.57.2022 (195) 
 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
 
Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia 
ulicznego 
 
 
Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.57.2022. 

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,  działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące 
postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami: 
 
 
PYTANIE 1 
Prośba o doprecyzowanie pozycji formularza cenowego - Załącznika 1A część b: poz.3 i 5, - w związku z występowaniem różnych typów oraz 
wysokości słupów, które są zróżnicowane cenowo, prosimy o wskazanie, słupy parkowe - klasyczne czy stylizowane, oraz typu oprawy, poz. 
4, wskazanie wysokości, wykonania - stal czy aluminium, malowany czy anodowany, czy w komplecie z wysięgnikiem i fundamentem czy 
bez? poz. 6 prośba o wskazanie typu oprawy. poz.7 prośba o podanie wysokości słupa ŻN poz. 8, wskazanie wysokości, wykonania - koloru 
wykonania, czy w komplecie z wysięgnikiem i fundamentem czy wersja wkopywana z wysięgnikiem? poz. 9, wskazanie wysokości, 
wykonania - czy anodowany, czy w komplecie z wysięgnikiem i fundamentem? poz. 19 prośba o wskazanie typu oprawy. 
 
Odpowiedzi: 
 Zamawiający informuje, że: 
Ad. 1. W poz. 3 i 5 wskazana jest wysokość słupa. Są to słupy klasyczne. Typ oprawy jak w poz. 11. 
Ad. 2. W poz. 4 należy przyjąć słup 8 m stalowy, anodowany bez wysięgnika i fundamentu. 
Ad. 3. W poz. 6 należy przyjąć oprawę jak w poz. 12. 
Ad. 4. W poz. 7 należy przyjąć wysokość słupa 10 m. 
Ad. 5. W poz. 8 należy przyjąć wysokość słupa 8 m, kolor INOX 45, bez wysięgnika i fundamentu. 
Ad. 6. W poz. 9 należy przyjąć słup 8 m, anodowany, bez wysięgnika i fundamentu. 
Ad. 7. W poz. 19 należy przyjąć oprawę z poz. 12 

 
 
 
Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
                   

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania oświadczeń, 

składania wymaganych dokumentów. 

 

   
 PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA 
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