
Miedźno, dnia 21 lipca 2020 roku 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25, 
42-120 Miedźno 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dotyczy postępowania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” 

zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”). 

Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

„uPzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań jednego z Wykonawców z dnia 19 czerwca 2020 roku 

wraz z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust 4 uPzp, dokona 

zmian  w SIWZ lub w załącznikach w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie. 

Pytanie nr 1 

Brak jest jasnych i czytelnych opisów do poprawnej wyceny  jak i możliwości obliczeń do pracy przy 

projektach oświetlenie wszystkich typów oświetlenia ulicznego. Należy dopisać wszystkie 
obowiązujące normy wskazane przez EU. Wiadomo że nowe technologie są droższe, brak podania 

rzetelnego opisu jest celowym działaniem  na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty.       

 

Pytanie nr 2 

Czy  realizowana inwestycja  ma przyjęte obliczenia co do opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg 

M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnie oświetlanej, drogi? 

Wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm  zamienników 

świateł sodowych.           

                                                                                                                                                            
Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada aktualnych obliczeń. 

 

Pytanie nr 3 

W SIWZ powinny być zapisane normy na słupy, lampy oraz wysięgniki. Normy powinny zapewnić 

bezpieczeństwo osobom poruszającym się po drogach. 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. Należy uwzględnić normy: PN-EN 13201-2 :2016-03, PN-

EN60698-1, PN-EN60598-2-3,  PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-oraz, PN-EN61000-3-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

Pytanie nr 4 

 Czy produkty zakupione na potrzeby realizacji przedsięwzięcia mają prawa własności  intelektualnej  

 i przemysłowej w inwestycji co nie narazi na straty Inwestorów, i spowoduje zmniejszenie się 

nieuczciwej konkurencji? Analizie  poddano następujące akty prawne, rozporządzenia polskie, oraz 

wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa 

unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie oraz obowiązek 

respektowania prawa własności  intelektualnej i przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii 



Europejskiej  

i obowiązujące Normy.   

                                                                                                 
Odpowiedź:   

Pytanie w części jest niezrozumiałe, jednakże z kontekstu wynika, że Wykonawcy chodzi o 

zagwarantowanie ochrony własności intelektualnej. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 8 ust 3 

Pzp  nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym o ile 

Wykonawca wskaże w ofercie ww. zastrzeżenia, wiedza o proponowanych przez wykonawcę 

rozwiązaniach technologicznych, produktach lub innych istotnych okolicznościach, stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa, nie będzie udostępniona. 

 

Pytanie nr 5 

Czy proponowane  oprawy oświetleniowe LED powinny siadać 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. 

W dokumentacji brak opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm. Ze względu na 

to, że jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy 

minimum powyżej 110 lumenów  1W netto,  oraz prawa do instalowanych produktów według 

zamienników  Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować 

wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej  wyceny, dostosowane 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 na Pytania nr 1,3 oraz 5: 

Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483) zniosła od 1 stycznia 2013 roku 

obligatoryjność stosowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Zgodnie z art. 5 

ust. 3 wymienionej ustawy, stosowanie Norm jest całkowicie dobrowolne i zależne od decyzji 

inwestora/projektanta. Zatem stosowanie  odpowiednich norm uznaje się za fakultatywne, chyba że 

odpowiednie zapisy prawa stanowią inaczej. Co do zasady produkty dopuszczone do sprzedaży na 

terenie UE winny posiadać certyfikaty zgodności niezbędne do bezpiecznej ich eksploatacji. 

  

Oferta powinna spełniać powszechnie obowiązujące przepisy, w tym: 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i 

powiązanego wyposażenia (Dz. U. UE 2012 L 342/1). 

2. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania 

Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla lamp  fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp 

wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących 



do zasilania takich lamp, oraz uchylające Dyrektywę nr 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. U. UE 2009 L 76/17). 

3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. 

Dz.U. 2016 poz.124, z późń. zm.). W szczególności rozdz. 2 "Urządzenia  oświetleniowe". 

4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 r., poz. 806) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. 

5. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t. j.Dz.U. 2020 poz. 264) 

6. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t. j. Dz.U. 2019 poz. 

2388) 

7. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2020 poz. 215) 

 

Wysięgniki słupy, maszty i fundamenty  muszą spełniać wszelkie obowiązujące postanowienia  

w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. 

 Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochronę antykorozyjną powinny być zabezpieczone dodatkową 

 powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększenia trwałości na obszarze 

bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg.  Jednocześnie 

Zamawiający, pragnie zwrócić uwagę, że obowiązek udowodnienia, że zastosowany przez niego 

sprzęt spełnia obowiązujące wymogi spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zamawiający nie posiada wykazu działek na których ma zostać zlokalizowana infrastruktura 

oświetleniowa. Wszystkie lampy należy zlokalizować w obrębie pasa drogowego. 

 
 
 
W imieniu Zamawiającego  
        (-) Piotr Derejczyk  

     Wójt Gminy Miedźno 
  


