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                  Wg rozdzielnika

Znak: ZP.271.13.2018
Nowy Targ 24.05.2018.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie
inwestycyjne pn.: „Remont drogi i placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu”. 

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia
się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są
wiążące.

Pytanie nr 1
Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2,
M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do
zamówienia. 

Odpowiedź:
Droga  objęta  przedmiotem  zamówienia  jest  ciągiem  pieszo-jezdnym  i  posiada  statut  drogi
wewnętrznej dojazdowej do budynku przedszkola. Jest to droga nie zmotoryzowana po której nie
jest prowadzony ruch pojazdów mechanicznych oraz nie jest zakwalifikowana do żadnej klasy drogi
o której mówi Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43,
poz. 430). Szczegółowe zasady oświetlenia dróg określa Dział IV, Rozdz. 2,  § 109 – Oświetlenie
drogi, w/w rozporządzenia.
Wartości  parametrów  dla  klas  oświetlenia  dróg ME podane  w Polskiej  Normie  PN-EN 13201-
2:2016-  Oświetlenie  dróg  -Wymagania  oświetleniowe,  są  dla  dróg  dostosowanych  do  potrzeb
kierowców pojazdów mechanicznych poruszających się głównie po autostradach, trasach szybkiego
ruchu dopuszczonych od średniej do wysokiej prędkości ruchu.
W przedmiocie  zamówienia  założono  jedynie  wymianę  już  istniejących  słupów i  opraw typu
parkowego zlokalizowanych na terenie przedszkola. Parametry nowych opraw będą nie gorsze niż
opraw istniejących.
W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych obliczeń na oprawy. 

Pytanie nr 2
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają
zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??.
Obowiązujące  normy  oświetlenia  drogowego  powinny  zapewniać  bezpieczeństwo  osobom
poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.
nowych  norm:  PN-EN  13201-2  :2016-03  PN-EN60698-1  PN-EN60598-2-3  PN-EN  55015  PN-
EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
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Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania  bezprawnego zachowania  ,  które
dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności  intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE
oraz  art.7  Konstytucji  RP,  obowiązek  respektowania  zasad  prawa  unijnego  przy  wykonywaniu
kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy
Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii E Normy:
Ustawy

Pytanie nr 3
Producent  opraw  oświetleniowych  deklaruje  zgodności  z  następującymi  normami  z  zakresu
bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie
zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:
Badania  na  zgodność  Ustawy  o  ogólnym  bezpieczeństwie  produktów,  wymagania  dla  sprzętu
elektrycznego:

Odpowiedź na pytanie 2 i 3.
Dokumentacja projektowa obejmująca remont drogi i placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu
w tym wymianę oświetlenia parkowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym  normą PN-EN 13201.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji od dnia 01.01.2013 r została zniesiona
obligatoryjność  stosowania  Polskich  Norm  i  ich  stosowanie  jest  zależne  od  decyzji
inwestora/projektanta. 
Zamawiający  nie  stawia  warunku  przedstawienia  przez  Wykonawcę  dokumentów  własności
intelektualnej do proponowanych produktów.

Pytanie nr 4
Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna
być  podana  charakterystyka  i  normy,  które  mogą  ukierunkować  wykonawcę  i  inwestora  jakie
produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej
z  zachowaniem  strategii  niskoemisyjnej  rozwoju.  Z  zachowaniem  ustawy  o  efektywności
energetycznej.

Odpowiedź:
Dla  zapewnienia  sprawności  eksploatacji  oświetlenia  terenu  przedszkola  Zamawiający  wymaga
stosowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż już istniejące a podlegających wymianie.
W  związku  z  tym  zaprojektowano  typy  słupów  i  opraw  oświetleniowych  stosowanych
w istniejących liniach oświetlenia typu parkowego na terenie miasta.

Pytanie nr 5
W  przepisach  przewidziany  jest  układ  redukcji  mocy,  który  powinien  być  stosowany  według
przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia
oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego.

                                                                Referat ds. Zamówień Publicznych
tel.  (18) 26-11-244 e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
fax  (18) 26-62-312 www.nowytarg.pl pokój Nr 221, II piętro



Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Odpowiedź:
Zamawiający  w  swojej  sieci  oświetlenia  drogowego  nie  stosuje  i  nie  przewiduje  w  najbliższej
przyszłości stosowania układów redukcji  mocy, w związku z czym w projekcie nie zastosowano
takich rozwiązań.
Do  wszystkich  urządzeń  użytych  do  wykonania  przedmiotowych  robót  musi  być  dołączona
stosowna dokumentacja,  w szczególności  deklaracja  zgodności  oraz certyfikat  wystawiony przez
jednostkę notyfikowaną.

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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