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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja oSrvietlenia ulicznego w ramach programu ,,sowA oSwietlenie

zewngtrzne"'.
Czg56 1:
ulica Krucza, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Pigknej

esryr[skim

)169 Miejskich na podstawie art. 38 ust' I pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz' U' z

Znl9,poz.18432p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy'

Pytanie nr I
Czy realizowany inwestycja ma przyjqte obliczenia co do opraw zgodne z klasami

oSwietlenia iapewni4 bezpieczenstwo ludzi na oSwietlan4

powierzchni doi4czenie odpowiednich obliczeri fotometrycznych

io do norm ch

OdpowiedZ:
Tak

Pytanic nr 2

Czy zmiany w dokumentach powinny by(' z

Normami, kt6re maj4 zastosowane, a nie

ienia wzroku z kt6rym juL ma problem spora

:2016-03 PN-EN60698-l PN-EN60598-

7 PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Czy produkty zakupione majE wlasnoSci intelektualnej i przemyslowej w. inwestycji co nie

nuiui nu stiaty Inwestor6w, i spowoduje zimniejszej sig nieuczciwej konkurencji'

Analizy stuZyly nastEpuj4ce akty piawne, tozporz4dzenia Polskie, wynikaj4cy z art'4 ust'3

TUE oraz art.7 Konstyt".ji RP, obowi4zek respektowania zasad prawa unijnego przy

kompetencji przewid riunyln dla niego w ustawy respektowania Prawa wlasno5ci

intellktualnej i przemyslowej przez Trybunal SprawiedliwoSci Unii Europejskiej i Normy

obowi4zuj4cych.
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Odpowiedz:
Wykonawcy musz4 zaoferowad oprawy oraz slupy wykonane zgodnie z obowr4zuj4cymi

normami oraz posiadaj4ce wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci.

Pytanie nr 3

Czy proponowane opraw oSwietleniolvych LED powinien posiadai dokument do technologii

i deklaracje zgodnoSci z nastqpuj4cymi normami potwierdzonymi z zakresu bezpieczeristwa

uZytkowania:- EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostaly

uwzglgdnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny wlasnoSci grunt6w do

instalacje slup6w na terenie dla uZytkownik6w i wymog6w bezpieczefrstwa

Odpowiedi:
Wykonawcy musz4 zaofercwal oprawy oraz slupy wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi

normami oraz posiadaj4ce wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci.

Pytanie nr 4
CLy brak jest opis6w og6lnych lampy i ich uchwytu mocowari wedlug norm , jest

niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna by6 podana charakterystyka i normy

minimum powyzej 110 lumen6w 1W netto, orazprawa do instalowanych produkt6w wedlug

zamiennik-6w Zielonych Zamowiefi Publicznych i Kryteri6w Unijnych, ( czytai gogle )
kt6re mog4 ukierunkowai wykonawca i inwestora jakie produkty przedstawic do rzetelnej

wyceny. 
- 

iednoczesnie dostosowuj4c sig do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem

stiategii ustawy o zachowaniu niskoemisyjnoSci, z zachowaniem ustawy o efektywnoSci

energetycznej.
Wszystkie oprawy LED
Srednicy wysiggnik6w i
Odpowiedf:
Dokumentacj a proj ekto wa zawrera wymagane parametry opraw o SwietleniolYych.

Pytanie nr 5
Zwracam sig z proSb4 o potwierdzenie dla czgsci 2 przetargtt (Wgzel Trasy N,azienkowskiej z

Wislostrad4 oiu, *gr"1 Trasy tr azienkowskiej z Walem Miedzeszyfrskim) mozliwoSci

zastosowania opraw zgodnych ze specyfikacj4 projektow4. Wariant II dla obu wqzl6w

przewiduje stos-owanie opraw oSwietleniowych posiadaj4cych certyfikat CE oruz certyfikat

ukt.dytorrunego oSrodka badawczego potwiedzaj4cy deklarowane zgodnoSci ENEC. ProszE

o potwierdzenie braku wymogu dodatkowego certyfikatu ENEC+ dla tego wariantu projektu'

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e dla czgsci nr 2 postgpowania nr ZDMlU}/.lDZPl56lPNl49l20
naleZy zasto s owa6 oprawy o Swietleni owe po s iadaj 4ce :

l.Oprawa musi posiada6 certyfikat akredytowanego oSrodka badawczego na znak ENEC lub

certyfikat typu 5 (wg PN-EN ISO/IEC 17067) z akredytowanej w Polsce lub Europie

Jednostki Certyfi kuj 4cej .

2.Oprawa musi posiada6 certyfikat ENEC+ lub posiadad raporty oSrodka badawczego

akredytowan ego przez polsk4 lub europejsk4 Jednostkg Certyfikuj 4cE na wykonywanie badafr

wg normy EN 62122-2-l:2016, obejmuj4ce nastqpuj4ce parametry:

- moc (rozdzialT EN 62722-2-l:2016),
- strumieir Swietlny (rozdzial8.1 EN 62722-2'l:2016),
- rozsyl SwiatloSci (rozdzial8.2.3 EN 62722-2-l:2016),
- warro s6 (-ci) Swiatlo sci szczl.towej (r ozdzial 8. 2. 4 EN 627 22-2 - | :20 | 6),

- wartos6 k4ta wi4zki promieniowania (rozdzial8.2.5 EN 62722-2-l:2016),
- skutecznoS6 Swietlna oprawy (rozdzial 8.3 EN 62722'2-l:2016),

lub sodor,,,e powinny spelnia6 niezbgdne wytyczne EU co do

mocowati instalacj i oprawy.
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- tolerancj a pocz4tkowej chromatyczno 6ci (rozdztal 9. 1 EN 627 22-2'l :20 I 6),

-tolerancjautrzymywanej chromatycznoSci (rozdzialg.1 EN 62722-2-l:2016),
- pocz4tkowa temperatura barwowa n$blizsza(rozdzialg.2 EN 62722-2-l:2076),
- pocz4tkowy CRI (rozdzial9.3 EN 62722-2-1.:2016),
- utrzymywany CRI (rozdzial9.3 EN 62722-2-l:2016),
- cykliczne zmiany temperatury (rozdzial 1 0.3 EN 62722-2-l:2016, 10.3 .2 IEC 62717),

- przel1czania napigcia (rozdzial10.3 EN 62722-2-l:2016,10.3.3 IEC 62717),

- przyspieszona pr6ba trwaloSci (rozdzial 1 0.3 EN 627 22-2-l :201 6, I 0. 3.4 IEC 627 l7),
Zamawiaj4cy informuje, ze powy2sze dokumenty nale?y przedstawil Zamawiaj4cemu w
momencie przedstawienia kart materialowych proponowanych opraw oSwietleniowych do

zatwierdzenia.
Ponadto Zamawiaj4cy informuj e,2e toZsame warunki w zakresie opraw oSwietleniowych s4

wymagane dla czgsci 1 postEpowania nr ZDMNMIDZPI56/PN149120.

Czg56 1: Ulica Krucza, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Pigknej

Pytanie nr I
W projekcie wykonawczym oSwietlenia uwzglEdniono odbudowg zieleni (trawniki, krzewy

nasadzenia),8 w operacie dendrologicznymjest mowa o renowacji i zakladaniu nowych

trawnik6w. Ten zakres prac nie zostal uwzglgdniony w przedmiarze rob6t. Czy wykonawca

ma uwzglgdni6 w/w zakres w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru

rob6t.
Odpowiedf:
Prace nalezy wyceni6 na podstawie uzgodnieniazZarzEdem Zieleni m. st. Warszawy.

Pytanie nr 2

W projekcie wykonawczym oSwietlenia uwzglgdniono przeniesienie 7 kpl. sygnalizator6w.

Ten zakres prac nie zostal uwzglgdniony w przedmiarze rob6t. Czy wykonawca ma

uwzglgdni6 w/w zakres w swojej wycenie? Prosimy o ewentualna korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf:
Zamawiaj1cy informuje, 2e nalely wycenid jedynie przeniesienie sygnalizator6w, bez

koszt6w materialu.

Pytanie nr 3

W projekcie wykonawczym oSwietlenia uwzglEdniono przeniesienie 7 kpl. sygnalizator6w'

Proiimy o potwierdzenie, Ze wlw sygnalizatory s? w stanie umoZliwiaj4cym ich przeniesienie.

Prosimy r6wnie2 o potwierdzenie, ze przeniesienie w/w sygnalizator6w nie bqdzie sig wi4zalo

z wymianq odcink6w kabla sygnalizacyjnego. Ewentualnie poproszg o podanie iloSci kabla

sygnalizacyjnego jaki wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie?

Odpowiedf:
ZartawiajEcy informuje, 2e nalely wycenid jedynie przeniesienie sygnalizator6w, bez

koszt6w materialu. Wykonawca nie bgdzie zobowi4zany do ponoszenia koszt6w nowych

sygnalizator6w lub nowego kabla sygnalizacyjnego.

Pytanie nr 4
Jednym zzalEcznik6w do projektu jest uzgodnienie przeniesienia monitoringu - ZOSM. Ten
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zakres prac nie zostal uwzglgdniony w przedmiarze robot. Czy wykonawca ma uwzglgdni6

w/w zakres w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektq przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ:
Prace naleZy wyceni6 na podstawie uzgodnienia z ZOSM. ZamawiajEcy zwraca uwagg, ze do

obowi4zk6w Wykonawcy bgdzie naleZec demontaz urz4dzenia ze starego slupa i monta?

wz4dzeniana nowy slup.

Czg56 2: Wgzel Trasy Lazienkowskiej z Wislostrad4, Wgzel Trasy Lazienkowskiej z
Walem Miedzesryriskim

Pytanie nr I
W przedmiarze il51tos20kr w poz. 4 d.2 oraz w przedmiarze tl52tos20kr poz. 4 d.2

uwzglgdniono pozycjg,,dostosowanie komory masztu do zainstalowania zabezpieczenia

(zlyiza ZrJG, Rgt<)'t Na czym ma polega6 w/w dostosowanie komory masztu? Jaki zakres

prac wykonawca ma uwzglgdni6 w w/w pozycjr?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e nalely wykonad dostosowanie wnqk w 20 masztach, monta? 20

wysiggnik6w orazmontaz 80 tabliczekbezpiecznikowych, po 4 na kaildy maszt.

Pytanie nr 2
tN przedmrarze i151tos20kr w poz. 7 d. 2 lwzglgdniono montaz 80 szt. tabliczek

beziiecznikowych, natomiast w poz. 4 d 2 uwzglgdniono 20 szt. ,,dostosowania komory

masztu do zainstalowania zabezpieczenia (zlycza ZIJG, RBK)", a w poz. 3 d. 2 uwzglgdniono

monta120 szt. wysiggnikow. Prosimy o potwierdzenie,Ze wykonawca ma w swojej wycenie

uwzglgdni6 montfz 80 szt. tabliczek bezpiecznlkowych (vtraz z podaniem nr slup6w, w

kt6rych w/w tabliczki bgd4 wymieniane) lub o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ:
Zamawial1cy informuj e, 2e naleZy wykona6 dostosowanie wngk w 20 masztach, monta? 20

wysiggnik6w oraz montaz 80 tabliczekbezpiecznikowych, po 4 na kahdy maszt.

Pytanie nr 3

fi przedmiarze i152tos20kr w poz. 7 d. 2 uwzglgdniono montaZ 52 szt. tabliczek

bezpiecznikowych, natomiast w poz. 4 d 2 uwzglgdniono 13 szt. ,,dostosowania komory

masztu do zainstalowania zabezpieczenia (zlqcza ZIJG, RBK)", a w poz. 3 d. 2 uwzglgdniono

monta1 l3 szt. wysiggnik6w. Prosimy o potwierdzenie,2e wykonawca ma w swojej wycenie

uwzglgdnii montal 53 szt. tabliczek bezpiecznikowych (wraz z podaniem nr slup6w, w

kt6rych w/w tabliczki bgda wymieniane) lub o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf:
ZamawiajEcy informuje,2e nalely wykonai dostosowanie wngk w 13 masztach, montaZ 13

wysiggnik6w orazmonta? S2tabliczekbezpiecznikowych, po 4 na kaldy maszt

Pytanie nr 6
W pW dla cz. II jest zapis ,,r62nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy

r6wnowaZnej nie powinna by6 wigksza ni?l 5Yo w stosunku do podanych poni2ej". Prosimy

o rezygnacjE z wlw wymagari i zgodg na odnoszenie sig przy wykonywaniu obliczeri

foto metryc zny ch wyl4cznie do wlaSc iwej normy.

OdpowiedZ:
ZamawiajEcy informuje, ze warianty I i 2 zaproponowane w projekcie wykonawczym nie s4

obligatoryjne do zastosowania, w zwiqzku z tym oczywistym jest, 2e Zamawiai4cy nie bqdzie
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wymagal, aby parametry fotometryczne zaproponowanej oprawy nie r62nily siE o wigcej ni2

5Yo od produktu wskazanego w projekcie wykonawczym.
W zakresie parametr6w fotometrycznych zaproponowanej oprawy Zamawiaj4cy bEdzie

wymagal w szczegolnoSci :

- spelnienia wymagari norny PN-EN 13201-3.2016-03 OSwietlenie dr6g;
- r61nica danych fotometrycznych zaproponowanej przez Wykonawcg oprawy nie powinna

byd wigkszaniZ+l- 5Yow stosunku do obliczeri fotometrycznych dla tej oprawy.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacjg jakim
1-10V czy DALI.
OdpowiedZ:

protokolem ma byi sterowany zasTlacz oprawy oSwietleniowej:

ZamawiajEcy informuje, 2e nalezY

sterowanym protokolem DALL

Pytanie nr 8

zastosowad oprawy oSwietleniowe z zasllaczem

Prosimy o informacjg, czy Zamawiaiqcy bgdzie wymagal, aby oprawy

wyposaZone byly w zaSlepki o szczelno5ci IP66 dedykowane do gniazd NEMA.

Odpowiedf:
Tak

oSwietleniowe

Pytanie nr 9

Z gwagi na treS6 par. 13 umowy, prosimy o wyjaSnienie, czy Wykonawca odpowiada za

szkody spowodowane przez osobE ttzeci4, za kt6r4 Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnoSci?
OdpowiedZ:
Zgodnie z postanowieniem par. 13 wzoru umowy:
1.-Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody i wypadki oraz za szkody

spowodowane utrat4 rzeczy, sprzgtu, maszyn i urz4dzeh oraz uszkodzeniem ciala lub Smierci

w czasie wykonywania rob6t.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytdu szk6d powstalych w
zwrEzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szk6d nast4pilo zwrtly
ZamawiajEcego,b4d?jest skutkiem sily wyLszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 takze

za szkody w robotach, urzqdzeniach, materialach, stanowi4cych przedmiot odbior6w

czgsciowych. Wykonawca powinien chronii przed uszkodzeniem i kradzieZ4, a takZe

zapewnil ich utrzymanie, wykonafie przez siebie i Podwykonawc6w roboty, ttz4dzenia i
materialy przezrraczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczgcia rob6t do odbioru

koricowego przedmiotu umowy. Winien on r6wniez zabezpieczyi roboty przed szkodami w
warunkach zimowych or az przed dzialaniem warunk6w atmosferyc zny ch i w6d gruntowych.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd r6wnie2 za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakoSci i rEkojmi zawady.
Z pov,ryZszego postanowienia wynika, 2e odpowiedzialnoS6 wykonawcy w okresie

wykonywania przedmiotu umowy jest wyl4czona w SciSle okreSlonych sytuacjach (wina

Zamawiaj4cego, skutek sily v'rylszej). PoniewaZ w okresie wykonywania umowy na

Wykonawcy spoczywa obowi4zek zabezpieczenia - najog6lniej ujmuj4c terenu

wykonywania rob6t (zabezpieczenie rzeczy, sprzgtu, material6w, urzqdzen), a takLe

zapewnienia osobom wykonujqcym prace bezpiecznych warunk6w pracy, wykonawca moZe

ponosi6 odpowiedzialno66 za dziil.ania osoby trzeciel, gdy ta np. zniszczy sprzgt, materialy,

wykonane prace, albo podejmie dzialania. kt6rych skutkiem bgdzie np. uszkodzenie ciala lub

Smieri innej osoby.
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Pytanie nr 10

Prosimy o ograniczenie l4cznej odpowiedzialnoSci kontraktowej Wykonawcy do 100%
wartoSci kontraktu.
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy nie widzi takiej mozliwoSci, bowiem musi miei moZliwoSi uzyskania
odszkodowania w wysokoSci rueczywistej szkody, jak4 poni6sl n skutek niewykonaniab4d?
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawcg.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyl4czenie odpowiedzialnoSci Wykonawcy za szkody poSrednie.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie widzi takiej moZliwoSci, bowiem musi mied mo2liwoSi uzyskania

odszkodowania w wysokoSci rzeczywistej szkody, jak4 poni6sl n skutek niewykonaniab4d?
nienale2yte go wykonani a umowy przez wykonawcg.

Pytanie nr 12

Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych do l0% wartoSci kontraktu.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wprowadzi limitu kary umownych do 10% wartoSci kontraktu.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiaj4cy Wrazi zgodg na zmianE zapis6w umowy poprzez naliczanie kar

umownych zazwlokg Wykonawcy, a nie za op62nienie wykonania umowy?
Odpowiedf:
Kara umowna mo2e by( zastrzehona w kontrakcie zar6wno za zwlokg,jak i tzw. op62nienie
proste, polegaj4ce na niespelnieniu Swiadczenia w oznaczonym terminie. PodkreSlid jednak

naleay,2e obowiEzek zaplaty kary umownej za op6Znienie powstaje w6wczas, gdy naruszenie

zobowr4zania powstalo na skutek okolicznoSci, za kt6re dluznik ponosi odpowiedzialnoSd.

Stanowi ona bowiem surogat odszkodowania maj4cego kompensowai negatywn4 dla

wierzyciela konsekwencjg wynikaj4c4 z niewykonania b4dL nienaleZytego wykonania
zobowiqzania i z woli stron zostaje powi4zana z okreslon4 postaci4 nienaleZytego wykonania
zobowi4zania bqdL jako nastgpstwo niewykonania zobowi4zania. Wierzyciel nie ma w
zwi4zk:.r z tym obowi4zku .vq1kazania ani faktu powstania szkody, ani jej wysokoSci.

Zobligowany jest jedynie udowodnii,Zekaraumowna zostala skutecznie zastrzehonaorazZe

doszlo do nienaleZytego wykonania lub niewykonania zobowiqzania.
Maj4c na uwadze powyZsze, Zamawiqqcy nie wprowadzi zmian w zapisach umowy.

Pytanie nr 14

W zwi4zku zbrzmieniem par. 6 ust. 3 umowy, prosimy o wyjaSnienie, jakie wady obejmuje

odpowiedzialnoS6 gwarancyjna oprocz tych wynikaj4cych z przyczyt tkwi4cych w
przedmiocie umowy?
Odpowiedf:
OdpowiedzialnoS6 gwarancyjna - zgodnie z postanowieniem par. 6 ust. 3 wzoru umowy -
obejmuje wszystkie wady, w tym w szczegolnoSci wady powstale z przyczyn tkwi4cych w
rzeczach skladaj4cych sig na przedmiot umowy. t r

z
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