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Odpowiedzi na pytania 

    

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na: Montaż oświetlenia drogowego na terenie dróg dojazdowych 
do budynku WORD OT w Grudziądzu (działki nr 32/8, 32/10) prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 20 grudnia 2011 roku wpłynęły  
do Zamawiającego następujące pytania:  
 
 
1. W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu rysunek  
nr 1 występują słupy oświetleniowe szt. 8 natomiast w przedmiarze robót 
poz. nr 4 montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt. 9. 
Jaką ilość słupów oświetleniowych przyjąć do oferty z projektu  
czy z przedmiaru robót? 
 
Odp.: W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu nr 1 występują słupy 
oświetleniowe szt. 9. (od nr 3 do nr 10 = 8szt. oraz nr 14 (1szt) = 9).  
 
2. Zamawiający wymaga aby słupy oświetleniowe były tego samego typu jak 
zlokalizowane przy drodze dojazdowej. Słupy przy drodze dojazdowej są 
słupami Valmont ocynkowanymi 12 metrowymi, natomiast w opisie 
technicznym występują słupy oświetleniowe 9 metrowe malowane. Jakie 
słupy oświetleniowe należy wycenić 9 metrowe czy 12 metrowe i czy należy  
je malować? Jeżeli tak, to na jaki RAL? 
 
Odp.: Na drodze dojazdowej do budynku WORD znajdują się słupy 9 metrowe 
ocynkowane i takie należy wycenić.  
 
3. Czy w pierwszym etapie wykonawczym są pozostawione zapasy kabla 
YAKY 4x16 mm2 do wprowadzenia w projektowe słupy oświetleniowe?  

Odp.: W 1 etapie wykonawca pozostawił odpowiednie zapasy kabla YAKY 
4x16mm2 do wprowadzenia w projektowane słupy oświetleniowe. 

 
 
 
 
 
 


