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Węgliniec 14.06.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia na terenie Gminy
Węgliniec”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły
zapytania do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam
wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia
dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń
fotometrycznych do zamówienia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Realizowane inwestycje posiadają obliczenia fotometryczne co jest wskazane jako podstawa
opracowania w każdym projekcie. Zamawiający udostępnił parametry materiałów, które
umożliwiają przygotowanie rzetelnej wyceny.
PYTANIE NR 2
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które
mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Dokumentacje projektowe dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opracowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz posiadają niezbędne uzgodnienia. Kwestie stosowania norm
reguluje ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji.
PYTANIE NR 3
Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu
bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i
SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
W dokumentacji projektowej dotyczące przedmiotu zamówienia nie został wskazany żaden
producent i nie występują w niej żadne deklaracje producenta.

PYTANIE NR 4
Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw
opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i
inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się
do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju kraju.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Wszystkie parametry opraw potrzebne do rzetelnej wyceny zostały podane w projektach i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – łącznie z zaznaczonymi w pytaniu
opisami ogólnymi i uchwytami mocowań oprawy.

