
 

Jastków, dnia 12-04-2019 

UG.271.27.2019.CT.2 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego wraz ze słupami 

wydzielonego oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 809 Snopków - Krasienin w 

miejscowości Snopków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

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

 

Pytania 

Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny  jak i możliwość obliczeń do pracy przy 

projektach oświetlenie ozdobnego parkowego ulicznego, i wpisać wszystkie obowiązujące 

normy do lamp jak ich wysięgników i uchwytów , które powinny zawierać informacje dla 

wykonawców. Wiadomo że nowe technologie są   droższe, brak podania rzetelnego opisu jest 

celowym działaniem  na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty.         

Mam kilka konkretnych pytań.                                                                                                                                                                                                               

1 )  Czy realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia 

dróg M2 , M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place,,  

dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.  

 2)   Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, 

które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie  EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom   

po nich,  swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu.                                                                                                                                          

nowych norm:    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  wykonawcy mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania  , 

które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                                                                                                

Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, 

wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad 

prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa 

własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  

Unii E  Normy: Ustawy 

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 :                                                                                                                                             

Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu 

elektrycznego:                                                                                                                                             

 



 

4) Brak jest  opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne 

podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 

110 lumenów  1W netto, według   Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, 

które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej 

przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii 

niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie 

oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.   

 

Odpowiedzi: 

Ad. 1.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskany efekt oświetleniowy na drodze. Klasa 

drogi jest podana w dokumentacji projektowej i wynosi ME4b (p.10 opisu). 

Ad. 2. Ad. 3.  

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie SST, gdzie zostały szczegółowo opisane 

wymagane parametry opraw przez zamawiającego. Zamawiający wymaga aby oprawy  

spełniały  wszystkie  normy Polskie i Europejskie dotyczące oświetlenia drogowego. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


