Poznań, dnia 06.06.2018 r.
Nasz znak:
ZDP.WO.261.5.30/18
Dotyczy:
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – ETAP I
– budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka - Pobiedziska
Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Pytanie 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.
Pytanie 2
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów , które maja zastosowanie , a nie
zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie? Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny
zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich , oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników
ruchu.
nowych norm:PN-EN13201-2:2016-03
PN-EN60698-1 , PN-EN60598-2-3 , PN-EN55015 PN-EN61547 , PN-EN61000-3-2 PN-EN61000-3-3
Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania , które
dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , analizy służyły
następujące akty prawne własności intelektualnej 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 3
Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania :
EN60598-1 EN60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i
wymogów bezpieczeństwa: Badania zgodność produktu z polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie
produktów wymagania dla sprzętu elektrycznego:

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl

Odpowiedź na pytanie 1,2,3,4
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia publicznego p.n: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr
2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) – Etap 1 – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska
jest m.in. rozbudowa/budowa oświetlenia drogowego w m. Kapalica nie jest natomiast celem budowa oświetlenia
ozdobnego parkowego. Oświetlenie zostało zaprojektowane według obowiązujących norm z zapewnieniem
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Zakres wymogów dotyczących stosowanych norm, certyfikatów i deklaracji
dopuszczających do stosowania w trakcie realizacji budowy został określony w STWiORB D-07.07.01 w sposób
wyczerpujący, nie powodujący ograniczeń co do wyboru ewentualnego wykonawcy. W materiałach przetargowych nie
użyto nazw własnych materiałów do realizacji zadania co jest zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z
SIWZ, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem uzyskania parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają materiały określone w STWiORB.
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