
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-11-24 

ZP.271.49.2016         

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie 
gminy Kąty Wrocławskie” 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego poświadczenia niż Certyfikatu ENEC, 
potwierdzającego spełnianie przez produkt zapisów norm wymaganych przy znakowaniu CE (LVD, 
MD) - certyfikat ENEC jest wyłącznie potwierdzeniem zgodności z normami LVD, MD? Posiadanie 
Certyfikatu ENEC nie jest obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej, jest to wyłącznie dobrowolny i 
dodatkowy Certyfikat. Zgodnie z zapisami prawa ważne obowiązujące są również 
inne potwierdzenia/certyfikaty wydane przez inne Jednostki Badawcze działające na terenie Unii 
Europejskiej. Rozumiemy, iż Zamawiający zaakceptuje certyfikat jednej z największych najlepszych    
Jednostek Certyfikujących w Niemczech TUV Rheinland? 
Posiadanie ww. Certyfikatu jest jednym z najlepszych potwierdzeń wysokiego standardu oraz jakości 
oferowanych produktów. 
Natomiast, akceptacja przez Zamawiającego wyłącznie jednego Certyfikatu (tym bardziej nie 
obowiązkowego) stanowi zaprzeczenie zapisów PZP dotyczących równego traktowania i zasady 
zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień 
Publicznych. 
Odpowiedź 1 Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego równoważnego certyfikatu do 
certyfikatu ENEC. Przedstawiony dokument musi potwierdzić spełnienie deklarowanych parametrów 
oraz być opatrzony symbolem akredytacji wydanym przez PCA lub inne zagraniczne centra 
akredytacji będące sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia EA MLA. Udowodnienie pełnej 
równoważności przedstawionego certyfikatu spoczywa na wykonawcy. 
 
Pytanie 2  Jaka jest wymagana barwa światła dla opraw oświetleniowych dla os. Dębowe? 
Odpowiedź 2 Informacja zawarta jest w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia- str. 4, zakres 
temperatury barwowej źródeł światła- neutralny biały 3900-4300 K.  
 
Pytanie 3 Czy zad 3 (budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dębowym) obejmuje montaż 36 
słupów czy tylko 8 szt ? 
Odpowiedź 3 Obejmuje montaż 36 słupów. 
 
Pytanie 4 Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń zapytanie 
dot. zadania nr 2 (Porzeczkowa) 
Odpowiedź 4 Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń. 
 
Pytanie 5 Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń zapytanie 
dot. zadania nr 3 (Osiedle Dębowe) 
Odpowiedź 5 Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń. 
 
Pytanie 6 Prosimy o jednoznaczne określenie czy na słupach mają być montowane wysięgniki jeżeli 
tak to prosimy o podanie dokładnych parametrów 
Odpowiedź 6 Na słupach nie ma wysięgników. 
 
Pytanie 7 Czy w zakres wykonania oświetlenia wchodzi złacze ZK- 2 1P 
Odpowiedź 7 Nie wchodzi. 
 
Pytanie 8 Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń 
Odpowiedź 8 Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń 
 
Pytanie 9 Czy do oferty należy umieścić kosztorys ofertowy ? 
Odpowiedź 9 Zamawiający nie żąda kosztorysu ofertowego. 



 

 

 
Pytanie 10 Czy w zakres wykonania oświetlenia wchodzi szafa oświetleniowa SOU -2 
Odpowiedź 10 Do zakresu wykonania oświetlenia nie wchodzi wykonanie szafy oświetleniowej 
 SOU-2 


