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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. 96/BZP-U.510.62.2020/TK 
na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – 
edycja 2020 – Etap IV

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, 
udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1 
Czy  realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia co do opraw  zgodne z klasami oświetlenia 
dróg M2 , M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo ludzi  na oświetlaną powierzchnie , wymagane 
jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm  zamienników świateł 
sodowych                                                                                                                                                                        
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż oświetlenie dróg zostało zaprojektowane zgodnie z normami i 
wytycznymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

PYTANIE 2 
Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z bowiązujących ich Normami.                                                    
, które mają zastosowane, a nie zostały podane słupy lampy wysięgniki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
normy bezpieczeństwo powinny osobom poruszającym się po nich.                                                                                                         
Zapewnić Norma PN-EN 12464-1  ( Olśnienie ) które oślepia ludzi i kierowców na drogach  w pracy 
co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi.                                                                                                                                                                              
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                                                                                                                                                                                                                                      
Czy produkty zakupione mają własności  intelektualnej  i przemysłowej w inwestycji co nie 
nararza  na straty Inwestorów, i spowoduje  zmniniejszej się  nieuczciwej konkurencji,                                                                                                     
Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia  Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE 
oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy  kompetencji 
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przewidzianych dla niego w ustawy respektowania Prawa własności  intelektualnej i przemysłowej 
przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii Europejskiej i Normy obowiązujących

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż oświetlenie zostało zaprojektowane wg obowiązujących norm i 
przepisów.

PYTANIE 3
Czy proponowane  opraw oświetleniowych LED powinien posiadać dokument do technologii i  
deklaracje  zgodności  z następującymi normami potwierdzonymi z zakresu bezpieczeństwa  
użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały 
uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów  do instalacje 
słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                         
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż oświetlenie zostało zaprojektowane wg obowiązujących norm i 
przepisów.

PYTANIE 4
Czy brak jest  opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm , jest niedopuszczalne 
podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 
lumenów  1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników  oswietlenia 
sodowego  Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, ( czytaj gogle )   które mogą 
ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej  wyceny.  
Jednocześnie dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii ustawy o 
zachowaniu niskoemisyjności,  z  zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.                                                                                                                                                  
Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU co do średnicy  
wysięgników i  mocowań instalacji oprawy.       
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) 
w projekcie nie jest podana nazwa oprawy.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 03-07-2020
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