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                                    PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach  

                Tomaszowice Kol., Jastków, Płouszowice Kol. 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące  

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do zamieszczonych przez Zamawiającego odpowiedzi do postępowania 

rozumiemy, iż Zamawiający zaakceptuje jako równoważne oprawy wykonane ze stopu 

aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowanej? Zabezpieczenie oprawy poprzez 

malowanie proszkowo jest wystarczającym sposobem zabezpieczenia oprawy przed korozją 

w naszych warunkach klimatycznych, warunki pracy oprawy nie wymuszają (nie są 

konieczne) zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania 

sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw (ROSA), co byłoby niezgodne z zapisami PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako równoważnych opraw wykonanych ze stopów 

aluminiowych malowanych proszkowo. Materiał klosza – ciśnieniowy odlew aluminium 

malowany proszkowo, dwukomorowy z chłodzeniem za pomocą radiatora.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania  słupy kompozytowe, posiadające właściwości 

równe lub lepsze niż słupy aluminiowe i stalowe , wymagane  w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zastosowanie przy realizacji ww. zamówienia słupów 

oświetleniowych kompozytowych. Słupy oświetleniowe wskazane w dokumentacji 

projektowej są nawiązaniem do istniejących słupów oświetleniowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Jastków. Dopuszcza się słupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe malowane 

proszkowo.  

 

Pytanie 3 

Jaki rodzaj sterowania inteligentnego oczekuje Zamawiający? Czy zamawiający posiada już 

sterowanie inteligentne oświetleniem tak by dostosować nowopowstające oprawy do już 

istniejącego? 

Odpowiedź:  

Nie stanowi to przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 4 

Czy na pewno w opisie technicznym opraw LED Zamawiający wymaga świetlności na 

poziomie 135lm/W przy barwie światła 4000K? Nawet w kartach produktowych producenta, 

taka świetlność uzyskiwana jest przy barwie światła 5000K. Proszę o weryfikację parametrów 

Odpowiedź:  

Wystarczająca będzie świetlność na poziomie min. 120lm/W. 

 

 



 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz  

zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień 23-10-2017r. godz. 9:00. 

Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ). 

 

  


