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nr kor. UM.617393.2020 

Dotyczy: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego
własność Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na rok 2021

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
(pisownia oryginalna)
Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa
i projektowanie Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych 44-100 Gliwice
Ul. Zwycięstwa 21 , godzina: 10:00 Telefon: 32 238 55 30 Fax: 32 238 55 27
Emai l :  za@um.g l iw ice .p l  zamówien ia  jes t  wykonan ie  us ług  i  robót
budowlano-elektrycznych w celu konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego
oraz elementów podświetlenia stanowiących własność Gminy Gliwice na terenie
Miasta Gliwice od dnia wygaśnięcia umowy nr PU.7021.2.224.2019 CRU:173/20
z dnia 27.01.2020r. Numer referencyjny:ZA.271.58.2020 oświetlenia służącego
do oświetlenia ulic, parkingów, parków, ciągów pieszych oraz oświetlenia
iluminacyjnego na terenie Miasta. Szczegółowy zakres wykonania usługi został
wymieniony w treści SIWZ oraz wzorze/projekcie.
Brak jest jasnych i czytelnych opisów do poprawnej
wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenia wszystkich
typów oświetleń ulicznego należy dopisać wszystkie obowiązujące dyrektywy
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.
Mam kilka konkretnych pytań.
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
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 naraża 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
Konstytucj i  RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy
kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy respektowania Prawa własności
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intelektualnej i przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i Normy obowiązujących.
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 użytkowania i wymogów.
4) Czy brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest
niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka
i  no rmy  m in imum powyże j  110  l umenów 1W ne t to ,  wed ług  p rawa
do instalowanych produktów według zamienników oświetlenia 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 kl imatycznej kraju
z zachowaniem strategii ustawy o niskoemisyjności, z zachowaniem ustawy
o efektywności energetycznej. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny
spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i mocowań
i instalacji oprawy. Kto odpowiada za błędy w realizacji zamówienia oswietlenia
Led podczas wypadku na drodze zamawiający? zarządca drogi ? czy grupa
inwestorów ?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe
pytania, ponieważ ich treść jest niejasna i nie ma związku z niniejszym
postępowaniem. 

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi polegające
na konserwacji i utrzymaniu sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice,
a nie roboty budowlane związane z budową bądź modernizacją oświetlenia
ulicznego.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

Kopia aa.
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