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Wszyscy Wykonawcy  
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie:  

 

Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku 
Cz.1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości. 

 

 

 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  

Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 

 

Pytanie 1. „ Proszę o sprecyzowanie typów opraw, które maja być zamontowane na przedmiotowych przejściach dla pieszych, 

potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi, lub świadome stwierdzenie braku takich wymagań, co jest jednoznaczne z 

ignorowaniem aktualnych norm” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia winny spełniać wymogi Polskich Norm lub 

zharmonizowanych Norm Europejskich. Powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub stosowne 

deklaracje zgodności. Z uwagi na zachowanie zasad konkurencyjności Zamawiający nie podaje konkretnego typu oprawy. 

Wykonawca jako profesjonalista powinien znać wymogi Polskich Norm. 

Pytanie 2. „Proszę o podanie takich danych jak moc, temperaturę barwową, strumień świetlny, materiał oprawy, stopień 

szczelności IP, stopień odporności IK, klasę ochronności elektrycznej, rodzaj optyki. Dopiero takie informacje mogą rzetelnie 
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pomóc wykonać ofertę i będą jednakowymi wytycznymi dla wszystkich oferentów. Przypominam, że aktualne obowiązujące 

normy odnośnie oświetlenia przejść dla pieszych dokładnie precyzują wymagania oświetlenia takich mieść w zależności od 

kategorii jezdni. Wymaga to jednak dokonania specjalistycznych obliczeń fotometrycznych.” 

Odpowiedź: 

Wykonawca obowiązany jest zastosować oprawy spełniające wymagania klasy oświetlenia dedykowanego dla przejść dla 

pieszych PC1 o parametrach: 

Moc: min. 71W 

Temperatura barwowa: 4000K 

Strumień świetlny: min. 11376 lm 

Materiał oprawy: Aluminium 

Stopień szczelności IP: min. IP66 

Stopień odporności IK: min. IK 10 

Klasa ochronności: min. I 

Rodzaj optyki: Optyka dostosowana do oświetlenia przejść dla pieszych, ruch prawostronny. 

 

Pytanie 3. „Proszę również o podanie wymaganej klasy bezpieczeństwa biernego zaproponowanych słupów. Ewentualnie czy 

taka klasa nie ma dla Zamawiającego znaczenia i świadomie odstępuję od jej stosowania.” 

Odpowiedź: 

Należy zastosować słupy spełniające wymagania klasy bezpieczeństwa biernego min. 50NE B. 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 
 

 


