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Dot. : po stgpowania prowadzone go w trybie przetar gu nieo gr aniczone go na

,,Dostawg i montaZ (wymiana) opraw o5wietleniowych zamontowanych na masztach
o5wietleniowych".
Numer postgpowa nia DPZl86lPN/82l18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz. U . z 2017 , poz. 15792

pofun. zm) odpowiada na pytania wykonawc6w oraz dokonuje zmiarry treSci Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia poprzez zalqczenie zmodyfikowanego opisu przedmiotu
zam6wienia.
Pytanie nr 1

Przy oSwietlaniu gl6wnych arterii miejskich oraz stref konfliktowych, w celu zapewnienia

du2ego kontrastu barwy, pomigdzy oSwietlan4 stref4, a drogami dojazdowymi oSwietlonymi

2r6dlatni sodowymi, przewahnie stosuje sig 2r6dla Swiatla LED, o barwie neutralnej bialej na

poziomie 4000K i RaZ70. Podany w OPZ pkt.2 i, zakres temperatury barwowej zr6del 3000

- 3700K z tolerancj1 +l- lYo (barwa ciepla biala, Ra>80), przewaznie dotyczy opraw
dekoracyjnych lub parkowych . Ze wzglgdrr na znaczqcy spadek skutecznoSci Swietlnej, proszg

o potwierdzenie mozliwoS6 i zastosowania barwy neutralnej biatej (4000K i RaZ70).

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy dokonal zmiany w OPZ, pkt. 2,lit. a,lit. i oraz lit. j.
Pytanie nr 2
W OPZ pkt. 2 c, podane s4 parametry opraw dotyczqce szczelnoSci, odpornoSci na uderzenia.

Przytoczone parametry s4 w niebezpiecznie zanihone, dla procesu p62nieiszej eksploatacji i
niezgodne z standardami dotychczas stosowanych rozwi4zari w m.st Warszawie, kt6re

wymagaly minimalnych parametr6w IP66 i IK08. Zastosowanie produkt6w o minimalnych
parametrach nie gorszych od proponowanych, wplynie w spos6b znacz4cy na wydlu2enie w
znaczEcy spo s 6b b ezaw ary jnej, dlu gotrwalej, eksp I o atacj i.

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy dokonal zmiany w OPZ, pkt.2,lit. c.

Pytanie nr 3

IstotE postepowania jest wymiana opraw oSwietleniov{ych nawgzlach drogowych. Z punktu

widzenia obowi4zuj4cej normy oSwietleniowej PN-EN 13201, parametry oSwietleniowe stref
konfliktowych, kt6rymi niew4tpliwie s4 wgzly drogowe, nale2y dobiera6 posluguj4c sig

natgzeniem oSwietlenia, a nie luminancj4. W zwi4zku ztym prosimy o potwierdzenie,2e dla
podanego poziomu luminancji l,5cdlm2 i 2cdJm2, nale?y zastosowa6 klasy natgzeniowe

odpowiednio klasy C2 i CL

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy potwierdza, 2e dla podanego poziomu luminancji dla jezdni i stref
konfliktowych naleiy zastosowad klasy natgZeniowe odpowiednio C2 i Cl.
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Pytanie nr 4
W SIWZ nie ma podanego calkowitego bilansu mocy po modernizacji, w przedmiarach

okreSlono moc jednostkow4 opraw od 180 do 250W. Czy to ozrracza,2e moitna porusza6 sig

tylko w tym zakresie mocy calkowitej opraw, nawet je6li bgdzie moZliwe znacz4ce obniZenie

bilansu mocy, przy zastosowaniu poszczegolnych opraw Spoza podanego zakresu?

OdpowiedZ:
Pozycja w przedmiarze podaje moc orientacyjn1, Zamawiaj4cy dopuszcza stosowanie

opraw o mocy ni2szej lub wy2szej pod warunkiem spelniania parametr6w
oSwietleniorvych rvynikaj4cych z normy i zapis6w OPZ.

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych
dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu
Pzp.

W zal4czeniu;
Zmodyfikowany opis przedmiotu zam6wienia (znajduje sig na stronie Zamawiaj4cego'

A.G. tel. 22 55-89-168; zzo@zdm.waw.ol
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Warunk6w Ztm6wienia Zamawiaj 4cy
zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 2 ustawy

.zdm.waw.pl)

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. I i ust. 2 pkt I
przedluZa termin skladania i otwarcia ofert.

ustawy Pzp Zamawiaj4cy

Nowy termin skladania ofert: 11.09.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 11.09.2018r. godz.11:00.

W zwi4zku zpowyZszym:
- w rozdziale I SIWZ pkt 8.12. otrzymuje nowe brzmienie:

,,8.12. Ofertg naleLy umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiajqcym

odcrytanie zawarto5ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byd

oznaczone na7yvq (firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g

Miejskich ul. Chmielna120100-801 Warszawa oraz opisane

,,Dostawa i montai opraw oSwietleniorvych zamontowanych na masztach

o5wietleniowych". Nr postgpowania DPZl86/PNl82ll8. Nie otwierad pued dniem

11.09.2018 r. do godz.11:00.".
- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. otrzymuje nowe brzmienie:

,,13.1. Oferty winny by( zlotone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy ul.

chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do 11.09.2018r. do godz. L0:00."

- w Rozdziale I SIWZ pkt 15.1. otrzymuje nowe brzmienie:

,,15.1. Otwarcie ofert nast:lpi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Chmielnej 120' w

Warszawie, sala nr 402,w dniu 11.09.2018r. o godz. 11:00."

Dokonan4 zmiang tresci specyfikacj i ZamawiqEcy udostgpnia na stronie internetowej, chyba

2e specyfikacja nie podlega udostqpnieniu na stronie intemetowej.

Zarnawiajqcy zgodnie z art. I2aust 3 ustawy Pzp niezwlocznie po ptzekazaniu zmiany tre6ci

ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informacjg o

zmianach na stronie internetowej .
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