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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.16.P.20 na                                
: „MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SITKÓWKA – NOWINY – ETAP III” 
 
 

               
  Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                        

w dniu 09.07.2020 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego: 
 
 
Pytanie nr 1 

 
Czy  realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , 

M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo ludzi  na oświetlaną powierzchnie, wymagane jest dołączenie 
odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm  zamienników świateł sodowych. 
 
Odpowiedź nr 1  
 

Zgodnie z dokumentacją przetargową udostępniono wymagane klasy oświetleniowe oraz przykładowe 
obliczenia (załącznik nr 11) dla wszystkich rodzajów opraw zgodne z obowiązującymi normami.  
 

 
Pytanie nr 2 
 

 Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi ich Normami, 
które mają zastosowanie, a nie zostały podane słupy, lampy, wysięgniki. Normy bezpieczeństwa powinny osobom 
poruszającym się po nich. Zapewnić Norma PN-EN 12464-1  ( Olśnienie ) które oślepia ludzi, kierowców na 
drogach w pracy, co może spowodować powolne osłabienie wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi.  
Nowych norm:  PN-EN 13201-2 :2016-03,  PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547,                    
PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.  
Czy produkty zakupione mają własności intelektualnej i przemysłowej w inwestycji co nie naraża na straty 
Inwestorów, i spowoduje zmniejszenie się nieuczciwej konkurencji. 
Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikające z art. 4 ust 3. TUE oraz art. 7 
Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy kompetencji przewidzianych dla niego w 
ustawy respektowania  Prawa własności intelektualnej i przemysłowej  przez  Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej i Normy obowiązujących.  
 
Odpowiedź nr 2  
 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego Wykonawca ma w obowiązku wykonanie robót 
w zakresie instalacji oświetlenia z uwzględnieniem PN, Rozporządzeń, przepisów Prawa Budowlanego, 
przepisów branżowych, a także przepisów SANEPID, BHP i przeciwpożarowych. 
 
Pytanie nr 3     
 

 Czy proponowane  oprawy oświetleniowe LED powinny posiadać dokument do technologii i deklaracje 
zgodności z następującymi normami potwierdzone z zakresu bezpieczeństwa użytkowania:  
- EN 60598-1 _ EN 60598-2  w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty 
i numery ewidencyjne własności gruntów do instalacji słupów na terenie użytkowania i wymogów. 
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Odpowiedź nr 3  
 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego Wykonawca ma w obowiązku wykonanie robót 
w zakresie instalacji oświetlenia z uwzględnieniem PN, Rozporządzeń, przepisów Prawa Budowlanego, 
przepisów branżowych, a także przepisów SANEPID, BHP i przeciwpożarowych. 

 
 

Pytanie nr 4          
 

 Czy brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytów mocowań według norm, jest niedopuszczalne 
podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, 
według prawa do instalowanych produktów według zamienników oświetlenia sodowego Zielonych Zamówień 
Publicznych i Kryteriów Unijnych  ( czytaj gogle), które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty 
przestawić  do rzetelnej wyceny. Jednocześnie dostosowując do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem 
strategii ustawy o niskoemisyjności , z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Czy wszystkie oprawy 
LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i mocowań i instalacji 
oprawy. Kto odpowiada za błędy w realizacji zamówienia oświetlenia LED podczas wypadku na drodze 
Zamawiający? Zarządca drogi? Czy grupa inwestorów?                                
 
Odpowiedź nr 4  

 
Ogólny opis oprawy został zamieszony w Programie Funkcjonalno Użytkowym pkt. 2 litera G oraz H. 

 
Pytanie nr 5  

 
Zamawiający w dokumentacji PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY wyspecyfikował, iż należy 

przewidzieć oprawy LED typu pastorał zgodnie m. in. z wymaganiem aby materiał korpusu był wykonany                            
z aluminium tłoczone, malowane proszkowo na kolor RAL wskazany na etapie realizacji. W związku z powyższym 
zapytujemy czy Zamawiający dopuści materiał korpusu oprawy LED typu pastorał wykonany z odlewu 
aluminium? 
  
Odpowiedź nr 5  

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji dotyczący korpus oprawy, który ma być wykonany                          

z tłoczonego aluminium. Wykonanie oprawy w stylistyce „pastorału” z odlewu aluminiowego spowodowałoby 
znacząco zwiększenie wagi oprawy. Istniejące oprawy wykonane są jako tłoczone i Zamawiający nie chce 
doprowadzić do zwiększenia obciążenia istniejących słupów nie podlegających wymianie w ramach zamówienia. 
Dodatkowo odlew aluminiowy w tej formie byłby podatny na uszkodzenia mechaniczne – przy odlewie tego typu 
uderzenie mogłoby spowodować pęknięcie korpusu natomiast przy tłoczonym aluminium spowoduje jedynie 
wgniecenie.  
 
 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołącza następujące dokumenty: 
 
1. Pismo z dnia 13.07.2020 – Zmiana SIWZ pismem z dnia 13.07.2020r.  
2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia  po zmianach z dnia 13.07.2020r.  
3. Program Funkcjonalno Użytkowy po zmianach z  dnia 13.07.2020r.  
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2020r.  
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