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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

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

Pytanie 1,2,3,4 

 

 



 

 

Odpowiedzi: 

Ad. 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskany efekt oświetleniowy na drodze. 

Klasa drogi dla Lp. nr 1 i 2 w/g tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do SST wynosi ME5, 

pozostałe ME6. 

Ad. 2. 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie SST. W SST zostały szczegółowo 

opisane wymagane parametry opraw przez zamawiającego jak również przytoczono 

wszystkie potrzebne normy Polskie i Europejskie. 

Ad.4. Zamawiający nigdzie nie podaje nazw opraw ani innych nazw własnych produktów 

tylko ogólne wymagania techniczne które zostały szczegółowo i precyzyjnie opisane w SST. 

Wymaganie skuteczności świetlnej powyżej 120lm/W wynika z potrzeby uzyskania 

odpowiednio wysokiego współczynnika efektywności energetycznej wymaganej w projekcie. 

 

Pytanie 5 

W celu poprawnego doboru opraw oświetleniowych oraz wykonania obliczeń 

fotometrycznych prosimy o udostępnienie niezbędnych danych potrzebnych do projektowania 

oświetlenia drogowego. 

Dla każdej sytuacji drogowej należy wskazać: 

a. Szerokość drogi oraz jej klasę 

b. Nawierzchnia drogi 

c. Średni odstęp pomiędzy słupami 

d. Wysokość słupów 

e. Odległość słupa od krawędzi jezdni 

f. Niezbędne są również informacje na temat obszarów towarzyszących drodze takich 

jak chodniki czy ścieżki rowerowe. Dla tych obszarów także należy wyznaczyć klasę 

oświetleniową. 

Odpowiedź: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskany efekt oświetleniowy na drodze. Klasa 

drogi dla Lp. nr 1 i 2 w/g tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do SST wynosi ME5 szerokość 

drogi 8m wysokość słupów 10m, średnia odległość pomiędzy słupami 35m, nawierzchnia 

asfaltowa, odległość słupa od krawędzi jezdni 3m, pozostałe ME6 szerokość drogi 5m, 

wysokość słupów 9m, średnia odległość pomiędzy słupami 45m, nawierzchnia asfaltowa, 

odległość słupa od jezdni 1m. 

 

Pytanie 6 

Proszę też o sprecyzowanie w jakiej formie ma być zrealizowany montaż boczny do 

wysięgnika oraz montaż czołowy do słupa. Oprawy drogowe z reguły są przystosowane do 

montażu bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku. 

Odpowiedź: 

Szczegóły opisano w SST. Oprawy będą montowane do wysięgnika o kącie nachylenia ok. 

90st lub bezpośrednio na słupie bez wysięgnika. Średnica końca słupa i wysięgnika 60mm. 

 

 

 



 

Pytanie 7 

W wymaganiach dotyczących opraw znajduję się zapis, że oprawy mają być w wyposażone w 

zapłonnik umożliwiający płynną redukcję mocy. Większość opraw LED umożliwia redukcję 

mocy w zakresie 0 – 100% z krokiem co 10 procent. Czy dopuszczacie takie rozwiązanie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza skokową redukcję mocy co 10 procent. 

 

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

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

zmienia termin składania i otwarcia ofert ofert na dzień 19.10.2018r. (godziny pozostają bez 

zmian). Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


