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Kollbuszowa, dnia 1l lipca 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WyjaSnienia treSci Specyfikacji Istotnych Warurrrk6w Zam6wienia
Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zalania pn...

Zadanie nr l: ,,Budowa oSwietlenia 'wzdluiL drogi gminnej n, Solectwie Nowa WieS".
zadanie nr 2: Dobudowa oswietleni:r uricznego w Swierczovriie"

Ogloszenie w Biuletynie l.amowjeri Publicznl,ch nr 569037-N-j.2019 z dnia2019_07_04 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane.

1. Zamawialqcy, tj. Gmina Kolbus:zowa, ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
w zwiqzku z olrz'ymanymi pytani ami dzialaj1c zgodnie z ert. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowir:h publicznych (tj, Dz. IJ.22018 r. poz. 1986 zp6Ln.

nn.) Zamawiaj4cy, tj. Gmina Koltruszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa

w1'iaSnia tresi Specyfikac.f i Istotnych Warunk6w Zamowienia sporzqdzonej

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego:

Czy realizowany inwestycja ma przljgte obliczenia opraw ,zgodne z klasami oSwietlenia
dr6g M2 M3, M6 ktore zapewniE bezpieczehstwo olSnienieL, d,ol4czenie odpowiednich
obl iczefi fotometryc zny ch do zam6wienia.

OdpowiedZ 1:

W dokumentacji techniczne.i dot4czonej do SIWZ jest przyjgta klasa oSwietlenia ME5 (nowa
M5) i do rriej s4 przedstawione obliczerria oSwietlenia w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr: 2

Proszq o dodanie do SIWZ obowi4zuj4cych Norm nazamawiane produkty do opis6w, kt6re
maj4 zastosowane, a nie zostaly podane do projekt6w LCC. Norrmy na slupy i oswietlenie
jakie.

obowi4zLrlEce nornl\/ oSwietlenia drogowego powinny' zapewniacbezpieczehstwo osobom
porLrsza.;4cvm siq ptl nich. oraz swobodt; poruszania sig wszystl;.im uczestnik6w ruchu.
nowych norm: PN-EN 13201 -2 :2016-03



pN-FiN60698-l pN-tiN605 98-2-3 pN-EN 55015 PI'J-EN61547, PN-EN61000-

t-2. PN-F.N 61000-3-3

Czy wykonawcy l-nogE byc podstawii prawn4 do eliminowania bezprawnego zachowania ,

ktore dotyc z4 praw wyl4cznyctr chronionych na podstawie usteu,rry z dma 30 czerwca 2000 r.

Prawo wlasnoSci intelektualn{ i prz:emyslowei i ni4 niniejsz:,ei zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, Analizy stuZyly nastgpuj4ce akty prawtre,rozporz1dzenta oraz Polskie,

wynikaj4cy z art.4 ust.3 TUE oraz art.1 Konstytucji RP, obowi4zek respektowania zasad

prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianl'ch dla niego w ustawy Prawa

wlasnoSci przemyslowej. z zakresu wtasnoSci przemyslowej przez Trybunal Sprawiedliworici

tJnii B Normy: Ustawy

C)dpowiedZ 2:

Uzye w dokumentacji materialy (slupy, wysiggniki, przewody, itp.) s4 standardowymi

eiementami budowanych sieci energetycznych napowietrznych izolowanych i odpowiadajE

nornlom i katalogorn przyjEtym przt:z Operatorow System6rv Dystrybucyjnych, co stanowi

podstawg do pozniejszego odbioru instalacji przez OSD. OSwietlana droga to droga

dojazdowa clo rozprosz.one.j z.abudowy mieszkalnei o nawierzchni 2wirowej bez poboczy

i chodnikow. Parametry poziomu iuminanc.ii i jej rownomiernoSci s4 istotne przy ruchu

samochodowym z dfiq i Sredni4 prgdkoSci4, co jest niernLozliwe na oSwietlanej drodze,

Dlatego trudno byloby brac pod uwaf]E cytowane v,yZej norm)/ i przepisy plawne.

Pvtanie nr 3:

Producent opraw o:jwietleniowych deklaruie zgodnoSci z nastgpuj4cymi normami z zakresu

bezpieczenstwa uzytkowania: - EN 60598" 1 EN 60598-2.

W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostaly uwzglqdnione Normy EU dla uzytkownik6w

i wvmogtiw bezpieczenstwa UGR Olsnienie odbiciowe Iladania na zgodnoSi Ustawy

o ogolnym bezpreczenstwie produkt6w, wymagania dla sprzgtu elektrycznego:

OdpowiedZ 3:

'1.c wz.glqclu na typ dLogi. cvtor,vane rromrv bytvb) trudne clo zastosowania, a podnosilyby

koszt opracowywanych dokumentacji oraz wykonania oswictlenia. Ponadto dobudowa

oSwietlenia w Swierczowie (zadanier nr 2) to montaz tylko je,dnej oprawy, by wyeliminowai

ciemny obszar lezdri.

Pytanie nr 4:

Ilrak .jest opisow og6lnych opis(rw lampy i ich uchwytu nt,ocowat'r , jest niedopuszczalne

podawanie nazw opraw . powinna byc podana charakterystyl<a i normy minimum powyzej

110 lnAn2 l\\/ netto, wedlug zamie,nnik6w Zielonych Zanv>wieri Publicznych i Kr1'teri6w

Unijnych, ktore mog4 ukierunkowad wykonawcE i inwestoreL jakie produkty przedstawic do

rzetelnej przy,gotowanej wyceny. dostosowuj4c siq do polityl:i klimatycznej z zachowaniem

strategii niskoemisyjne.j rozwo.ju.7, z',ac:howaniem ustawy o e1'ektywnoSci energetycznej LCC.

Wszystkic opra\\'\ LI:l) i sodowc po'wit-tt't1'speiniai r-riczbgdne urytyczne EU.



Termin skladania qfert nie ulesa zmianie.
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