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WYKONAWCY 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.  

    

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania przesłane drogą 

elektroniczną w dniu 24 lipca 2020r.:  

 

Treść pytania i odpowiedź: 

 

Pytanie 1 

„Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami dróg M? M? 

oświetlenia Led, które zapewnią bezpieczeństwo ludziom na oświetlaną powierzchnie, czy 

wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników 

świateł sodowych na Led”. 

Odpowiedź: Nie ma. Oświetlenie dotyczy wyłącznie terenu pompowni i nie ma nic wspólnego 

z drogami. Nie ma więc potrzeby wykonywania obliczeń jak dla dróg. Wystarczy zapewnienie 

oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-2. W projekcie zastosowano oprawy LED 48 W Magnolia  

i nie ma potrzeby przeliczania „świateł sodowych na led”. 

Pytanie 2  

„Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z zobowiązujących ich 

Normami. które mają zastosowane, a nie zostały podane normy i średnice na słupy i mocowań 

lampy oraz średnice wysięgniki jak i same mocowanie lamp Led na śruby”. 

Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby. Za dobór słupa do oprawy Magnolia 48 W odpowiada 

Wykonawca robót. 

Pytanie 3  

„Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Olśnienie)”. 

Odpowiedź: Nie. Ta norma nie dotyczy terenów zewnętrznych. 

Pytanie 4  

„Czy zainstalowane lampy nie oślepić ludzi i pracowników kierowców na drogach”. 

Odpowiedź: Nie. Zainstalowane na dwu słupach 5 m oprawy oświetleniowe LED Magnolia 48 

W nie będą oślepiać kierowców na drogach. 

 

 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169


Pytanie 5  

„Co ma zastosowanie jako miejsc pracy dla kierowców i musi spełniać ustawowo normy. Norm 

PN-EN 13201 i PN-EN1320-2 2016; PN -13201-2:2016-03; PN-EN 61547; PN-EN 61000-3-2; PN-

EN 61000-3-3”.  

Odpowiedź: Nie. To normy dotyczące oświetlenia dróg. Kompatybilność elektromagnetyczna 

Tak. 

Pytanie 6  

„Czy opisane oprawy powinny spełniać normy i dyrektywy EU. Wypis z rejestru gruntów do 

instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów. 

Prawa przemysłowe do wprowadzanej technologii oświetlenia Led pozwoli do zmniejszenia 

się nieuczciwej konkurencji”?  

Odpowiedź: Dyrektywy EU tak, reszta nie.  

Pytanie 7:  

„Jaka jest charakterystyka i opis ogólnych lampy i ich średnicy uchwytów tak by wytrzymały 

okres gwarancji. instalowanych produktów według zastosowania zamienników mocy 

oświetlenia sodowego na Led Zgodnie z Zielonymi Zamówieniami Publicznymi.  

Kto odpowiada za błędy w realizacji inwestycji. 

zamawiający? zarządca drogi? czy grupa inwestorów?”.  

Odpowiedź: Charakterystyka zgodna z zaprojektowaną oprawą Magnolia. Zmiana na inny typ 

oprawy możliwa na wniosek wykonawcy. Nie stosuje się opraw sodowych więc nie ma sensu 

przeliczanie opraw sodowych na oprawy LED. Za błędy realizacji inwestycji odpowiada 

Zamawiający zgodnie z umową z Wykonawcą robót.  

 

 

Wójt Gminy Walce  

     Marek Śmiech  


