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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
1. Do5wietlenie przejSd dla piesrych na terenie dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w,
Wlochy - CzgSd I
2. Do5wietlenie przej56 dla pieszych na terenie dzielnic: Bialolgka, Bielany, Praga
Poludnie, Targ6wek, iLoliborz - CzgS(,2
3. Do5wietlenie przej56 dla piesrych na terenie dzielnic: Rembert6w, Wawer,
Wesola, Wilan6w

4.

-

Czg5d 3

Do5wietlenie przejSd dla piesrych
SrrfdmieScie, Ursus, Wola - Czg36,4

na terenie dzielnic: Bemowo,

Ochota,

Numer postgpowa nia DZP 127 nN n3 n9.
Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 uriu*y ,
dnia29 stycznia2}}4Prawo zam6wieri publicznych(DZ.IJ 22018 r. poz.1986 zpoLi. zm.)
odpowiada na pytania Wykonawcy.
Pyanie nr I
Czy realizowany inwestycja ma przyjgte obliczenia opraw zgodne z klasami o5wietlenia dr6g
M2 , M3, iM6 kt6re zapewni4 bezpieczefistwo, dolEczenie odpowiednich obliczeri
fotometryc zny ch do zam6wienia
OdpowiedZ:
Tak, realizowana inwestycja ma przyjgte obliczenia opraw zgodne z klasami oSwietlenia
drt6,g M2 , M3, M6 kt6re zapewni4 bezpieczeirstwo, dol4czenie odpowiednich obliczeri
fotometrycznych do zamriwienia.
Pytanie nr 2
Proszg o dodanie do SIWZ obowi4zuj4cych Norm na zamawiane produkty do opis6w, kt6re
maj4 zastosowane, a nie zostaly podane. Normy na slupy i oswietlenie jakie.

Obowi4zuj4ce normy oSwietlenia drogowego powinny zapewnial bezpieczehstwo osobom
poruszaj4cym sig po nich, oraz swobodg poruszania sig wszystkim uczestnik6w
ruchu,
:
nowych norm: PN-EN 1320I-2:2016-03
PN-EN60698-1 PN-EN60598_2_3PN-EN 55015
PN-EN61547, PN-EN61000_3_
2,PN-EN61000-3-3
Czy wykonawcy mog? bre P-od9taw1 prawn4 do eliminowania bezprawnego zaqhowania
,
kt6re dotyczlpraw wylqczhych chronionych na podstawie ustawy z diia3O cierwca 2000
r.
Prawo wlasnoSci intelektualnej przemyslo*ii ni4 niniejsz ej zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Analizy slu2yly nastgpuj4ce akty prawne, rozporzqdzenia oraz polskie,
wynikaj4cy z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowi4zek respektowania zasad.
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prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa
wlasnoSci przemyslowej, z zakresu wlasnoSci przemyslowej przez Trybunal SprawiedliwoSci
Unii E Normy: Ustawy
OdpowiedZ:
Wykonawcy musz4 zaoferowad oprawy oraz slupy wykonane zgodnie z obowiqzuj4cymi
normami oraz posiadaj 4ce wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodno5ci.
Pytanie nr 3
Producent opraw oSwietleniolvych deklaruje zgodnoSci z nastgpuj4cymi normami z zak'restt
bezpieczeftstwa uzytkowania: - EN 60598-l _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i
SIWZ nie zostaly uwzglgdnione Normy EU dla uZytkownik6w i wymog6w bezpieczefistwa :
Badania na zgodno6i Ustawy o og6lnym bezpieczehstwie produkt6w, wymagania dla sprzgtu
elektrycznego:
Odpowiedii:
Wykonawcy muszq zaoferowad oprawy oraz slupy wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi
normami oraz posiadajqce wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci.
Pytanie nr

-
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:

Brak jest opis6w og6lnych lampy i ich uchwytu mocowafl, jest niedopuszczalne podawanie
nazw opraw, powinna byi podana charakterystyka i normy minimum powy2ej I l0 lumen6w
IW netto, wedlug zamiennik6w Zielonych Zam6wieri Publicznych i Kryteri6w.Unijnych,
kl6re mog4 ukierunkowad wykonawcg i inwestora jakie produkty przedstawi6 do rzetelnej
przygotowanej wyceny, dostosowujqc sig do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii
niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektyumoSci energetycznej. Wszystkie
oprawy LBD i sodowe powinnyipelnia6 niezbgdne wytyczne EU.

Odpowiedi:
Dokunentacja projektowa zxwiera wymagane parametry opraw o5wieteleniowych.
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