
Gmina Kolbuszowa

ul. Obroricdw Pokoiu 21,

36-I 00 Kolbuszowa, wo] Podkarpackie

Kolbuszowa, dnia 11 lipca 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WyjaSnienia treSci Specy'fikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie ptzetargu

nieograniczone go na zadania Pn. :

Zadanie nr l: ,,Budowa oSwietlenia wzdluL drogi gminnej w Solectwie Nowa Wie5",

Zadanie nr 2: ,,Dobudowa o5wietlenria ulicznego w Swierczowie"

Ogloszenie w Biuletynie Zamowieir Publicznych nr 569037-N-2,019 z dnta2019-07-04 t.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane.

l. T.alnatx,ra.iqcy. ti. Gmina Kolbuszowa. ul. Obroricow Pokoju 27,36-100 Kolbuszowa

w zwi47ku z. olrzynranymi pytaniami dzialaj4c zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamowief publicznych (tj, Dz, U,22018 r. poz. 1986 zpoLn'

zm.) Zamawiaj4cy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrofrc6w 1?okoju 21,36-100 Kolbuszowa

wyjaSnia treS6 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia sporz4dzonej

w postgpowaniu o udzielenie zarrr6wienia publicznego:

Pytanie nr l:
Proszg o dodanie do SIWZ obowi4zuj4cych Norm nazamawrane produkty do opisow, kt6re

maj4 zastosowanie, a nie zostaly poda.ne. Normy na slupy i oSwietlenie jakie. Zielonych

Zamow,ien Publicznych i IJnijnych kryteri6w w zakresie oSwietlenia ulicznego. Obowi4zuj4ce

normy oSwietlenia drogowego powinny zapewnii bezpiecz,ehstwo osobom poruszaj4cym siQ

po nich, oraz swobodg poruszania sig wszystkim uczestnikom.

OdpowiedZ l:

Wykaz norm dotyczqcych oSwietlenizr ulicznego, opraw oraz stup6w betonowych.

Normy oSwietleniowe:

PN-EN 13201 22016 - O5wietlenie Dr6g



Norn-ry na oprawy.

. PN-EN 60598-l:2015 - oprawy oswietleniowe - czgsd 1: wymagania og6llne

i badania

. pN-EN 60598-2-3: 2006 - Oprawy oswietleniowe - CzgS( 2-32 Wymagarnia

szczegolowe - Oprawy oSwietleniowe drogowe i uliczne

. PN-l.lN 55015: 2013 - Poziomy dopruszczalne i metody pomiaru zflburzzefr

radioelektrycznych wytwarzanych prz:ez elektryczne urz4dzenia oSwietfieniorwe

i urz4dzenia podobne

. pN-EN 615472 2009 - Sprzgt do og6lnych cel6w o6wietleniowych - Wyrnagania

d oty czqce kompatybilnoSci elektrom agnetycznej

. pN-tlN 61000-3-2: 2014 - KompatybilnoSd elektromagnetyczna (EMC) - Cz95( 3-

2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznyclp pr4du

(fazowy pr4d zasilaj4cy odbiornika < 16 A)

. pN-EN 61000-3-3: 2013 - KonnpatybilnoSd elektromagnetyczna (EMC) - Qz95r! 3-

3: poziomy, dopuszczalne - Ograniczanie zmian napigcia, wahari napigcia i

migotania 6wiatla w publicznych sieciach zasilaj4cych niskiego napigcia,

powodowanych przez orlbiorniki o lazowym pr4dzie znamionowym < lub = 16 A

p rzyl4czo ne bezw aru n kowo

normy na slupy:

PN-EN 12843:2008 - Prefabrykaty z betonu - Maszty i slupy

Zup.E

]iu
ZAS] EPC,\


