Ostrowiec Świętokrzyski, 10 marca 2021 r.
Or.271.2.4.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 5 350 000 euro,
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00012384/01 w dniu 2 marca
2021 r., oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – adres strony prowadzonego
postępowania https://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi.w dniu 2 marca 2021 r., którego
przedmiotem są
Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją
wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy
Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
w ramach zadania budżetowego pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym
potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – jako Zamawiający - działając na podstawie art.284 ust.2 i
ust.6. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.) – odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawców.
Pytanie nr 1
Czy przy budowie odwodnienia placu targowego można zastosować zamiast projektowanych
rur PVC 315,200mm, rury PP 200,315mm, SN8?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zamianę rur PVC 315,200mm na rury PP 315,200mm o klasie
sztywności SN 8 KN/m2.
Pytanie nr 2
Czy przy budowie odwodnienia placu targowego można zastosować zamiast projektowanych
studni prefabrykowanych betonowych fi 500, studzienki PP fi 500?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zamianę studzienek ściekowych betonowych  500mm na
studzienki ściekowe PP 500mm.
Pytanie nr 3
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami
oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo olśnienia, czy jest trzeba
dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych.
Odpowiedź:
Realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia fotometryczne do wykonywanego projektu.

Pytanie nr 4
Proszę o podanie do SIWZ obowiązujących norm na zamawiane produkty lub dobrych opisów,
które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy wysięgniki
i oświetlenie jakie.
Nowych norm:
PN-EN 13201-2 :22016-03 Olśnienie rur
PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PNEN61000-3-3
Odpowiedź
Opisy zostały uzupełnione w projekcie.
Pytanie nr 5.
Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania do
instalacji podróbek, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia
30 czerwca 200r.
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz
art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu
kompetencji przewidzianych dla niego ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu
własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy.
Odpowiedź
Na tak postawioną treść pytania nie można udzielić konkretnej odpowiedzi, ponieważ pytanie
jest nieprecyzyjnie sformułowane.
Pytanie nr 6
Czy producent opraw oświetleniowych użytkowania : -EN 60598, EN 60598-2
Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu
elektrycznego
Odpowiedź
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa.
Pytanie 7
Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne
podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110
lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów
Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę
i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. Dostosowując się
do polityki klimatycznej z zachowaniem
strategii niskoemisyjnej rozwoju.
Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub
sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.
Odpowiedź
Opisy stosowanych lamp podano w specyfikacji a dodatkowo zostały uzupełnione w opisie
do projektu. Oprawy LED winny spełniać wytyczne EU.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.
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