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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych opraw oswietleniowych w technologii LED".

Nr postgpowania: ZDMIUMIDZP I 6l IPN I 53 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 t. Prawo zam6wieh Publicznych (Dz. u'
z20l9,poz.1843 zp62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy'

nia co do opraw zgodne z klasami oSwietlenia

efrstwo ludzi na oSwietlan4 powierzchnie ,

erl fotomet ry czny ch co do norm zamiennik6w

Swiatel sodowych

OdpowiedZ
Tak.

Pytanie 2
Czy zmiany w dokumentach powinny by(' z

Normami. , kt6re maj4 zastosowane, a nie z

bezpieczeitstwo powinny osobom porus

1 ( Olsnienie ) kt6re oSlepia ludzi i ki
po*olnym oslabienia *rrok, z kt6rym ju2 ma problem slola grupa ludzi' Nowych norm: PN-

EN 13201-2 :20t6-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547' PN-

EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy produ

przemyslowej w inwestycji co nie naraZana

nieuczciwej konkurencji, Analizy sluZyly n

wynikaj4cy z art.4 ust'3 TUE oraz art'

prawa unijnego przy kompetencji przew

wlasnoSci intelektualnej i przemyslowej

Normy obowi4zuj4cYch.

Odpowiedt . _ _-_-:

Dostawcy musz4 zaoferowa6 oprawy wykonane zgodnie z obow\4zuj4cymi normami oraz

po siadaj 4ce wymagane certyfi katy, deklaracj e zgo dno Sci'
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Pytanie 3
Czy proponowane opraw oSwietleniolvych LED powinien posiadad dokument do technologii i
deklaracje zgodnoSci z nastgpuj4cymi 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 u2ytkowania i wymog6w. 4) Czy brakjest opis6w og6lnych lampy i ich
uchwytu mocowafi wedlug norrn, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna by6

podana charakterystyka i normy minimum powyZej I l0 lumen6w lW netto, wedlug prawa do

instalowanych produkt6w wedlug zamiennik6w oSwietlenia sodowego Zielonych Zanowieh
Publicznych i Kryteri6w Unijnych, ( czylaj gogle ) kt6re mog4 ukierunkowad wykonawca i
inwestora jakie produkty przedstawii do rzetelnej wyceny. Jednoczesnie dostosowuj4c sig do

polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii ustawy o niskoemisyjnoSci, z
zachowaniem ustawy o efektywnoSci energetycznej. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe

powinny spelnia6 niezbgdne wytyczne EU co do Srednicy wysiggnik6w i mocowair i instalacji

oprawy. Kto odpowiada za blgdy w realizaqi zam6wienia oSwietlenia Led podczas wypadku

na drodze zanawiaj4cy? zarz4dca drogi ? czy grupa inwestor6w?

OdpowiedZ
Dostawcy muszq zaoferowa6 oprawy wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi normami oraz

posiadaj 4ce wymagane certyfikaty, deklaracj e zgodno Sci.

Pytanie 4
Czy brak jest opis6w og6lnych lampy i ich uchwyu mocowafr wedlug norm, jest

niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna by6 podana charakterystyka i normy

minimum powyzej 110 lumen6w lW netto, wedlug prawa do instalowanych produkt6w

wedlug zamiennik6w o Swietl enia sodowe go Zielonych Zam6wi eri

Publicznych i Kryteri6w Unijnych, ( czylaj gogle ) kt6re mog4 ukierunkowa6 wykonawca i
inwestora jakie produkty przedstawi6 do rzetelnej wyceny. Jednocze5nie dostosowuj4c sig do

polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii ustawy o niskoemisyjnoSci, z

zachowaniem ustawy o efektywnoSci energetycznej. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe

powinny spelnia6 niezbgdne wytyczne EU co do Srednicy wysiggnik6w i mocowari i instalacji

oprawy. Kto odpowtada za blgdy w rcalizacji zam6wienia oSwietlenia Led podczas wypadku

na drodze zamawiajqcy? zarz4dca drogi ? czy grupa inwestor6w ?

OdpowiedZ
zaoferowaC,
wymagane

OPZ podaje wymagane parametry opraw oSwietlenio'rvych.

oprawy wykonane zgodnie z obowiqzuj4cymi normami
certyfi katy, deklaracj e zgodnoSci.

Dostawcy muszq
az posiadaj4ce
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