
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem znak. ZP.III. 271.4.2011 nr ogłoszenia 81251 - 2011; 
dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. 
Zagospodarowanie terenu Kalwarii W ąsosz Górny w gminie Popów  informuję, iż w dniu 
23.03.2011 wpłynęło następujące zapytanie : 
 
 
Zapytanie :  
 

1. Czy korzenie drzew wyciętych będą wykopywane - bo nie ma tego w przedmiarze.  
2. Czy schody które będą wymieniane mają być monolitami betonowymi, czy też mogą być 

składane z pojedynczych stopni i spoczników  
3. Po oględzinach terenu proszę o podpowiedź co oznaczają numery na drzewach w kolorze 

czerwonym, a co w kolorze zielonym  
4. Czy kostka betonowa musi być od producenta podanego w przedmiarze- czy może być 

podobna spełniająca wymogi, lecz innego producenta  

Odpowiedź  

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 o zmianie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później aniżeli do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przedmiotowym przypadku, 
zapytanie wpłynęło po terminie zakreślonym w ustawie.  

W związku z powyższym Zamawiający nie jest obowiązany do ustosunkowania się do wniosku. 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem znak. ZP.III. 271.4.2011 nr ogłoszenia 81251 - 2011; 
dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. 
Zagospodarowanie terenu Kalwarii W ąsosz Górny w gminie Popów  informuję, iż w dniu 
24.03.2011 wpłynęło następujące zapytanie : 
 
Zapytanie :  
 

1.  Czy inwestor zezwala na zmianę prefabrykowanego stopnia polegającego na odchudzeniu 
czyli zmniejszeniu ciężaru prefabrykatu poprzez wykonanie zagłębienia od spodu płyty 
głębokości 7 cm. Przy pozostawieniu wymiarów zewnętrznych.  

Odpowiedź: 
 
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 o zmianie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później aniżeli do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przedmiotowym przypadku, 
zapytanie wpłynęło po terminie zakreślonym w ustawie.  

W związku z powyższym Zamawiający nie jest obowiązany do ustosunkowania się do wniosku. 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem znak. ZP.III. 271.4.2011 nr ogłoszenia 81251 - 2011; 
dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. 
Zagospodarowanie terenu Kalwarii W ąsosz Górny w gminie Popów  informuję, iż w dniu 
24.03.2011 wpłynęło następujące zapytanie : 
 
Zapytanie :  



W projekcie budowlanym branży elektrycznej jest następujący zapis : :Naświetlacze kapliczek 
zamontowane zostaną na wskazanych na schemacie słupach. Mocowanie do wsporników 
dostarczonych wraz ze słupami. Nakierowanie opraw indywidualnie w trakcie montażu.  

 

W związku z uzyskaniem informacji od producenta słupów(ROSA) o braku możliwości zamontowania 
dodatkowych opraw- tu naświetlaczy- na projektowanych słupach gdyż słupy są przystosowane 
wytrzymałościowo do montażu 2 opraw (wg. Projektu typu Auris) dobudowa dodatkowo dwóch 
naświetlaczy będzie skutkowała utratą gwarancji na słupy i ryzykiem zdeformowania  słupów.  

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie i określenie w jaki sposób mają być zabudowane 
dodatkowe naświetlacze   

Odpowiedź :  

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 o zmianie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później aniżeli do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przedmiotowym przypadku, 
zapytanie wpłynęło po terminie zakreślonym w ustawie.  

W związku z powyższym Zamawiający nie jest obowiązany do ustosunkowania się do wniosku. 

 

     


