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Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1).

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Matejki 112.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1086) Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1.   Pytanie  
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led które
zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnie , czy wymagane jest dołączenie 
odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych 
Odpowiedź: 
Oświetlenie dobrane zgodnie z normami.

2.   Pytanie  
Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z bowiązujących ich Normami. 
które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice wysięgniki. 
Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie ) które oślepia ludzi i kierowców na 
drogach w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora 
grupa ludzi. PN -13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-
EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 posiada prawa ntelektualnej i przemysłowej do produktu w inwestycji 
co nie naraża na straty Inwestorów, i spowoduje zmniniejszej się nieuczciwej konkurencji, 
Odpowiedź: 
Cały osprzęt dobrano wg. aktualnych norm. 

3  .   Pytanie  
Czy prop EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione 
Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów do instalacje słupów na terenie 
użytkowania i wymogów. Jaki jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu 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 i zamienników 
oswietlenia sodowego . błędy w realizacji zamówienia oswietlenia Led podczas wypadku na drodze 
odpowiada zamawiajacy? zarzadca drogi ? czy grupa inwestorów ? 
Odpowiedź:
Przy doborze lamp uwzględniono aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

Powyższe  informacje  należy  traktować  jako  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.
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