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Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na wykonanie  inwestycji  „Budowa linii kablowej 
oświetlenia ulicznego ścieŜki rowerowej w Tułowicach przy ul. Świerczewskiego i 
Tułowicach Małych  etap I i etap II ” 
 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający  Gmina Tułowice   działając   zgodnie   z   art. 38 ust.   1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze 
zmianami ),  wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 
   

Uprzejmie  proszę  o  uwzględnienie  poniŜszych  wyjaśnień  co  do  toczonego  
postępowania  przetargowego.  
 

Pyt.  z dnia  16.03.2012 r.  

 
Po kontakcie z producentem słupów oświetleniowych (SAL6) pragnę zauwaŜyć, iŜ 
zaprojektowany słup nie jest wstanie wytrzymać zaprojektowanych obciąŜeń (naleŜałoby 
zastosować SAL60) 
   
Po zasięgnięciu  opinii  projektanta  informujemy, Ŝe do wyceny naleŜy przyjąć  słupy 
oświetleniowe  SAL 6  oraz  wysięgniki WR-4/1  -  lub  równowaŜne.  
 
 

Pyt.  z dnia  20.03.2012 r.  

 
W związku z powyŜszym prosimy o wyjaśnienie : 
  
1.) W opisie technicznym opisano przedmiot zamówienia jako słupy SAL 6 z wysięgnikami WR-8A/1 i /2 
osadzone na fundamencie betonowym B-50. 
    Zgodnie z katalogiem producenta (lub producentów rozwiązań równowaŜnych) na słupie o takiej 
podstawie i grubości ścianki nie moŜna mocować   wysokich wysięgników bocznych.  
    Wysięgniki wysokie boczne moŜna z powodzeniem stosować do słupów SAL 60 na fundament B-60. 
  
   Czy naleŜy zatem zastosować słup SAL-60 i konsekwentnie do niego fundament B-60 z wysięgnikami 
WR-8A/1 i /2 zapewniając tym rozwiązaniem       zakładana wysokość montaŜu  oprawy ? 
  
Po zasięgnięciu  opinii  projektanta  informujemy, Ŝe do wyceny naleŜy przyjąć  słupy 
oświetleniowe  SAL 6  oraz  wysięgniki WR-4/1  -  lub  równowaŜne.  
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2.) W opisie technicznym zawarto oprawy OUSb 70 z mikroprcesorowym sterownikiem.  
     W programie produkcji nie występuje tak oprawa lecz oprawa OUSh 70.   
    Czy naleŜy kalkulować oprawy OUSh 70 produkcji Brilux zawierającą wbudowany fabrycznie moduł   
     czy oprawę OUSb 70 bez niego i zabudować   sterownik innego producenta ? 
 
 
NaleŜy skalkulować  oprawy  OUSh  70  produkcji  Brilux, zawierające fabrycznie wbudowany 
moduł.  MoŜna zastosować równieŜ oprawy równowaŜne  z zabudowanym sterownikiem innego 
producenta.  
 
 
 
 
 
 

 Wójt Gminy 
Wiesław Plewa 


