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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. Wybudowanie miejsc parkingowych 

dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w 

Płocku przy ulicy Strzeleckiej 3 Nr referencyjny:TZPiZI.261/03/RB/21 

 

I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej PZP, Zamawiający przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie oświetlenia terenu (Rozdział IV pkt. 7 SWZ). 

Załączony przedmiar robót (kosztorys ślepy) nie zawiera w/w robót. Czy Wykonawca 

sporządzając kosztorys ofertowy winien uwzględnić w wycenie roboty związane  

z wykonaniem oświetlenia poprzez dodanie we własnym zakresie dodatkowych pozycji 

kosztorysowych?  

Odpowiedź: Kosztorys ślepy zawiera w punkcie 28 zakres dotyczący oświetlenia terenu. 

Wykonawca winien w tym punkcie zawrzeć wszystkie roboty potrzebne do zrealizowania 

projektowanego oświetlenia terenu. 

 

Pytanie nr 2 

W jaki sposób ma być zapalane i gaszone oświetlenie zewnętrzne? 

Prosimy o podanie wysokości słupów oświetleniowych, długości wysięgników oraz mocy opraw 

Ledowych. 

Odpowiedź: 
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- Oświetlenie zewnętrzne powinno być zapalane bezobsługowo za pomocą włącznika 

zmierzchowego zapalającego wszystkie 3 lampy jednocześnie.  

- Wysokości słupów zostały określone w punkcie 28 przedmiaru robót ( kosztorys nakładczy). 

- Długość wysięgników powinna wynosić do 0,5 m , moc opraw led min. 36W odpowiednio do 

powierzchni oświetlanej 

 

II.  Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty. 
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