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Pytanie:
Pytanie dotyczy ogloszenia
projektowanie

Sk6rzec. dnia 30 czerwca2020 r.

dot. zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargv nieograniczonego
pn.: ,,Modernizacja oiwietlenia na terenie Gminy Skdrzec w miejscowoici Dqbrdwka-
ll/ylazy, Skariyn i Czerniejew"

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zgodme z arI. 38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicznych
(Dz. U. 20l9,poz, 1843) Zamawiajqcy vdzielaodpowiedzinazadanepytania o treSci:

do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa i
Gmina Sk6rzec

08-114 Sk6rzec ul. Siedlecka3, godzina: 09:40 Telefon: 25 631 28 6I Fax:25 631 28 9l
Email: d,sadlo@skorzec.eu zam6wienia jest Modernizacja oSwietlenia na terenie Gminy
Sk6rzec w ramach nastgpujqcych zadan: 1) Zadanie nr 1: ,,Budowa sieci
elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej i napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego ze
slupami oSwietleniolvymi i szafk4 SOK wraz z przyt4czem zasilajqcym (sterowania
oSwietleniem ulicznym) w miejscowoSci D4br6wka Wylazy gm. Sk6rzecNumer
referencyjny: <br>RG.27L6.2020 oSwietlenia sluz4cego do o6wietlenia ulic, parking6w,
park6w, ci4g6w pieszych oraz oSwietlenia iluminacyjnego na terenie Miasta. Szczeg6lowy
zakres wykonania uslugi zostal wymieniony w treSci SIWZ orazwzorzelprojekcie.

Brak jest jasnych i czytelnych opis6w do poprawnej
wyceny jak i moZliwoSi obliczef do pracy przy projektach oSwietlenia wszystkich typ6w

oSwietleri ulicznego naleiry dopisai wszystkie obowi4zuj4ce normy wskazane przezBlJ
Wiadomo 2e nowe technologie s4 drohsze, brak podania rzetelnego opisu jest celowym
dziaLaniem na szkodg zlecajqcegojak i firm kt6re skladaj4 oferty.
Mam kilka konkretnych pytari.

I ) Czy realizowany inwestycja maprzyjgte obliczenia co do opraw zgodne z klasami

oSwietlenia dr6gM2, M3, M6 kt6re zapewniy bezpieczefistwo Iudzi na o$wietlan4
powierzchnie, wymagane jest dol.qczenie odpowiednich obliczeri fotometrycznychco do

norm zamiennik6w Swiatel sodowych

2) Czy zmiany w dokumentach powinny by6 zapisane w SIWZ zgodnie zbowiqzuj4cych
ich Normami. , kt6re majqzastosowane, anie zostalv podane slupy lampy wysiggniki.
nonny bezpieczenstwo powinny osobom poruszaj4cym sig po nich.
Zapewnil Norma PN-EN 12464-l ( OlSnienie ) kt6re oSlepia ludzi i kierowc6w na drogach
w pracy co moze spowodowad powolnym oslabienia wzroku zkt6rym juZmaproblem spora
grupa ludzi.
Nowychnorm: 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 maj4 wlasnoSci intelektualnej i przemyslowej w inwestycji co nie
nararza na straty Inwestor6w, i spowoduje zmniniejszej sig nieuczciwej konkurencji,
Anahzy slu?yly nastgpuj4ce akty prawne, rczporuqdzenia Polskie, wynikaj qcy z arl4 ust.3
TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowi4zek respektowania zasad prawa unijnego przy



kompetencj i przewidzianych dla niego w ustawy respektowania Prawa wlasnosci
intelektualnej i przemyslowej przezTrybunal SprawiedliwoSci Unii Europejskiej i Normy
obowi4zuj4cych.
3) Czy proponowane opraw oSwietlenio!\ych LED powinien posiadai dokument do
technologii i deklaracje zgodnoSci z nastgpuj4cymi normami potwierdzonymi zzakresu
bezpieczehstwa uzytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i
SIWZ nie zostaly uwzglqdnione Normy EU.
Dokumenty i numery ewidencyjny wlasnoSci grunt6w do instalacje slup6w na terenie dla
u2ytkownik6w i wymog6w bezpieczeristwa.
4) czy brak jest opis6w og6lnych lampy i ich uchwytu mocowari wedlug norm , jest
niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna by6 podana charakterystyka i normy
minimum powyZej 110 lumen6w lW netto, orazprawado instalowanyeh irodukt6w
wedlug zamiennik6w oswietlenia sodowego Zielonych Zam6wieri Publicznych i
Kryteri6w Unijnych, (czytaj gogle ) kt6re mog? ukierunkowai wykonawc9 iinwestora
jakie produkty przeclstawii do rzetelnej wyceny. J.dno"r.Snie dosiosowuj4c sig do polityki
klimatycznej kraju z zachowaniem strategii ustawy o zachowaniu niskoemisyjnodci, z
zachowaniem ustawy o efektywnoSci energe ty cznej.
Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spelnia6 niezbgdne vtrytyczneEU co do
Srednicy wysiggnik6w i mocowari instalacji oprawy.

Odpowiedf:

Ad. 1 - Oprawy dobrano na podstawie obliczeri wykonanychprzy pomocy dedykowanego do
przeprowadzenia tego typu obliczeri drogowych programu Relux. Klasy oSwieilenia
zostaNy dobrane zgodnie z wymogiem Polskiej Normy PN-EN 1320I co zostalo
przedstawione w zalqczonych obliczeniach. Dopuszcza siE zastosowanie opraw innego
producenta niz przytoczonego w obliczeniach o parametrach .-o najmniej
r6wnowaZnych lub lepszych od podanych w Szczeg6trowej Specyfikacji Techniclnej.

Ad. 2 - OSwietlenie zostalo zaprojektowane wg. wszystkich obowi4zuj4cych norm, Ltor.
zapewmajq bezpieczeftstwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Ad. 3 - Oprawy powinny posiadad wszystkie certyfikaty bezpieczefustwa wymagane dla
sprzgtu elektrycznego, oraz opisane w Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej.

Ad. 4 - Dokumentacja zawiera wszystkie niezbgdnb informaeje umoZliwiaj4ca rzetelne
sporzqdzenie oferty, w tym r6wnie2 dotyczqce opraw o6wietleniowych. Parametry
techniczne opraw zawarto w Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej. Dopust"ru rig
zastosowanie opraw innego producenta niZ przytoczonego w obliczeniach o
parametrach co najmniej r6wnowahnych lub lepszych od podanych w Szczeg6lowej
Specyfrkacj i Technicznej .

Otrzyrrruj4:
l. Wykonawca skladaj4ey zapytanie
2. Strona intemetowa Gminv Sk6rzec
3. ala


