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Rząśnik, dn. 09.09.2020r.  

 

  Wykonawcy 
  (wszyscy)      

 
Dotyczy: prowadzonego postepowania na realizację zadania pn. „Budowa wraz  
z przebudową oświetlenia ulicznego w Gminie Rząśnik” – Przetarg nieograniczony  
nr ZP.271.9.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
 
Gmina Rząśnik udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawcy z dnia 07.09.2020 r. 
dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym w prowadzonym postępowaniu na 
realizację zadania pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w Gminie 
Rząśnik”. 
 
Pytanie  nr 1 
Czy  realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia co do opraw  zgodne z klasami 
oświetlenia Led które zapewnią  bezpieczeństwo ludzi  na oświetlaną powierzchnie , czy 
wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm  
zamienników świateł sodowych? 

Odpowiedź nr 1  
Zamawiający nie posiada obliczeń fotometrycznych. 
 
Pytanie  nr 2 
Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obwiązujących ich 
Normami, które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice 
wysięgniki?                                                                                                                                                                                                         
Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Olśnienie), które oślepia ludzi  
i kierowców na drogach  w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku  
z którym już ma problem spora grupa ludzi. 
PN -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 posiada prawa intelektualnej i przemysłowej do produktu w inwestycji co nie naraża  
na straty Inwestorów i spowoduje zmniejszenia się  nieuczciwej konkurencji? 
  
Odpowiedź nr 2  
Dostawa i wymiana lamp zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie  nr 3 
Czy proponowane  EN 60598-1 _ EN 60598-2  w dokumentach do projektu i SIWZ nie 
zostały uwzględnione Normy EU.  Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów  
do instalacje słupów  na terenie  użytkowania i wymogów.  
Jaki jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest 
niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy 
minimum powyżej 110 lumenów  1W netto,   według prawa do instalowanych produktów 
według  i zamienników  oświetlenia sodowego.    
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błędy w realizacji zamówienia  oświetlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada 
zamawiający? zarządca drogi ? czy grupa inwestorów ?                                        ?                                   

Odpowiedź nr 3  
Wymiana lamp nie wymaga numerów ewidencyjnych własności gruntów. Zaoferowane 
lampy winny posiadać dokumenty i deklaracje zgodności z PN.                                       

Podanie nazwy producenta lamp służą jako przykład dla wykonawcy. Zamawiający określił 
dane techniczne w przedziale tej zaoferowanej nazwy o takich samych parametrach oraz 
dopuszcza wyższe. 

    
 
 
 Z  poważaniem 

 

 


