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RI.II.271.17.1.2020           Pysznica, dnia 2 grudnia 2020 r. 
 

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 [ wszyscy ] 
 

Oznaczenie sprawy: RI.II.271.17.2020                      

Nazwa zamówienia:  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica. 
 
Szanowni Państwo,   

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Gmina Pysznica jako Zamawiający, 
informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do 
Zamawiającego z zapytaniami. 

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie nr 1: 
Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej (np. WORD) co 
znacznie ułatwi wykonawcom sporządzenie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Załączniki do SIWZ zostaną udostępnione w wersji edytowalnej.  
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o udostępnienie przykładowego schematu szafy sterowniczo-pomiarowej SOU wymaganej przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Schemat szafy sterowniczo – pomiarowej SOU zostanie udostępniony. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót zawarty w przedmiarze robót „Budowa oświetlenia ulicznego 
napowietrznego w msc. Pysznica ul. Podlesie Osada”  jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający potwierdza, że zakres prac zawarty w przedmiarze robót „Budowa oświetlenia 
ulicznego napowietrznego w msc. Pysznica ul. Podlesie Osada jest przedmiotem postepowania jako 
jedno z dwóch zadań w ramach zadania nr 3.3.8 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Pysznica ul. Podlesie. W skład tego zadania wchodzi wykonanie prac pn: Budowa oświetlenia 
ulicznego w msc. Pysznica ul. Podlesie oraz Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pysznica  
ul. Podlesie Osada. 
 
 



__________________________________________________________________________________ 
Przetarg nieograniczony nr RI.II.271.17.2020 

 

W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiający uzupełnia schemat szafy 
sterowniczo – pomiarowej SOU oraz załączniki SIWZ w wersji edytowalnej. 
 
 
Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 
 
Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na tablicy ogłoszeń i na stronie 
Zamawiającego www.pysznica.bip.gmina.pl. 

 

Z  poważaniem: 

 

     Z up. Wójta 

Witold Pietroniec 

        Zastępca Wójta 


