
 
 

Lublin, dn.03.08.12r. 

 

 

Dot. Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 266484 – 2012 w dn. 24.07.12r. 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

W treści SIWZ powołują się Państwo na decyzje środowiskowe, stanowiące załącznik B i B1 

do SIWZ – brak na stronie internetowej Zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zapisy decyzji środowiskowej pozostają bez wpływu na realizację obiektu wieży, w związku 

z powyższym Zamawiający wykreśla w punkcie 4.1. podpunkt 6 SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o przedstawienie kopii pozwolenia na budowę z ewentualnymi załącznikami, 

dodatkowymi warunkami itp. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie widzi podstaw do przekazania kopii pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o przedstawienie CAŁEGO projektu, wraz z zagospodarowaniem terenu, a także z 

wynikami badań geotechnicznych podłoża. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający przekazuje w załączeniu brakujący projekt. 

 

Pytanie nr 4: 

Na rysunku ogólnym obok wieży widoczny jest kontener. Czy jego zakup i montaż leży po 

stronie wykonawcy, czy zamawiającego? Jeśli kontener ma budować wykonawca, prosimy  

o uzupełnienie projektu kontenera wraz z jego fundamentowaniem i wszystkimi przyłączami  

i instalacjami. Obecnie w załącznikach na Państwa stronie brak  jest jakichkolwiek danych. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Tak . Zakup i montaż wskazanego w projekcie kontenera  leży po stronie wykonawcy.  

W załączeniu zamawiający przekazuje rysunki kontenera. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy lampy oświetlenia przeszkodowego widoczne na rysunku (2 sztuki) mają określone 

parametry? Prosimy o ich podanie, jeśli tak. Czy lampy rzeczywiście mają być dwie, czy też 

więcej? Prosimy o informacje. Jeśli mają Państwo uzgodnienia z ULC, gdzie są te 

zagadnienia sprecyzowane, prosimy o ich udostępnienie. 

 



 
 

 

Odpowiedź nr 5: 

Ilość lamp zgodna z projektem.  Intensywność świateł przeszkodowych zgodna z zapisami w 

Anex Nr 14 ICAO  rozdział 6.2 pkt 6.3.13. 

 

Pytanie nr 6: 

Malowanie obiektu – czy wymagane jest oznakowanie przeszkodowe dzienne?  

 

Odpowiedź nr 6: 

Tak. Wymagane jest zgodnie z zaleceniami Anexu Nr 14 ICAO rozdział 6.3 pkt  6.2.4 . 

Wymiary naprzemiennych kontrastowych pasów ( biało-czerwone) zgodne z zaleceniem pkt 

6.2.4. 

 

Pytanie nr 7: 

W projekcie i załącznikach brakuje danych na temat przyłączy energetycznych, 

telekomunikacyjnych, instalacji odgromowej. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający załącza brakujące projekty. 
 


