
 

 

Nr sprawy ZP/20/21/DIZN 

Kraków, dnia 18.10.2021 r. 

Wykonawcy w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Naprawa i wymiana oświetlenia w hali 3 część B 
zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie oraz części oświetlenia na 
placach manewrowych”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm., zwaną dalej ustawą). 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 15 i 18 
października 2021 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 284 ust. 
2 ustawy, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Pytania  

1. Ile jest wszystkich lamp sufitowych przeznaczonych do demontażu? Dotyczy Zadania I 
2. Które z materiałów dotyczących zadania II dostarcza Zamawiający? Lampy LED czy słupy - dotyczy 
opisu str.3, Zadanie II pkt f) 
3. Jakie jest miejsce montażu 4 sztuk lamp opisanych dla zadania II pkt f). Natynkowo na ścianie czy 
na wysięgniku na słupie? 
4. Zamawiający precyzuje parametry opraw do oświetlenia placu manewrowego w tym maksymalną 
dopuszczoną masę. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o masie do 11kg spełniające wszystkie 
pozostałe parametry? 
 

Odpowiedzi na pytania 

ad 1) Zamawiający informuje, że wymaga wymiany minimum 18 lamp. Po wymianie lamp parametr 
natężenia światła w hali musi wynosić zgodnie z normą min. 300 lx. Obecny stan wynosi 18 szt. 
Zadaniem Wykonawcy jest dobrać ilość sztuk oświetlenia do wymaganego natężenia. 

ad 2) Zamawiający informuje, że posiada już zakupione 4 szt. lamy LED o parametrach opisanych w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia i przekaże je wyłonionemu Wykonawcy. 

 ad 3) Zamawiający informuje, że do wyłącznej decyzji Wykonawcy zostawia sposób montażu na 
słupie 4 szt. lamp LED, które dostarczy Zamawiający, jednak zaznacza, że zgodnie z parametrami 
lamp opisanymi w OPZ, lampy te posiadają sposób montażu natynkowy. Zamawiający sugeruje, że 
Wykonawca może wykonać dodatkową platformę do montażu lamp na słupach lub wymienić w nich 
uchwyt do montażu na wysięgniku. 

Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że wysokość słupów oświetlenia ulicznego należy 
dobrać do pozostałych słupów w najbliższym sąsiedztwie, których wysokość wynosi 10 - 12 m.  

Ad. 4) Zamawiający informuje, że zaakceptuje tego typu oprawy, o ile Wykonawca zapewni 
odpowiedni sposób montażu lamp, który spowoduje ich bezpieczną eksploatacje w różnych 
warunkach atmosferycznych (np. poprzez zastosowanie wzmocnionej konstrukcji na słupach, 
wymianie śrub montażowych na śruby o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, plastyczności 
oraz stosunku plastyczności do wytrzymałości, itp.) 

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 
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