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ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  
 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja systemu 
oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem 
na terenie miasta Gostynina 

 

          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym 
postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
Pytanie nr 1 
 

W treści SIWZ Zamawiający użył następującego postanowienia: 
 
„Dla odcinków ulic nie opisanych w obliczeniach projektowych Zamawiającego należy zastosować moce 
i typy opraw dobrane analogicznie do występujących w dokumentacji Zamawiającego. W dokumentacji 
Zamawiającego w określonych lokalizacjach podwyższono moce opraw w stosunku do wyliczeń 
projektowych co zostało przeprowadzone dla podniesienia poziomów parametrów i podkreślenia roli 
odcinka drogi w systemie ulic. W tych sytuacjach również należy kierować się analogią do projektu 
Zamawiającego i zastosować w tożsamych miejscach oprawy wyższej mocy. Przykład to oprawy o mocy 
zastosowanej na ulicy Płockiej i oprawy takiej samej mocy wokół Rynku.” 
 
– Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie tych sytuacji, które nie zostały opisane w 

obliczeniach projektowych a należy dla nich zastosować moce i typy opraw dobrane analogicznie do 
występujących w dokumentacji Zamawiającego. Prosimy również o wskazanie metodologii 
analogicznego doboru mocy dla opraw, które nie zostały opisane w obliczeniach projektowych. 

Odpowiedź  
Zamawiający załącza wykaz miejsc wraz z komentarzem opisującym sposób doboru opraw 
oświetleniowych w miejscach nie opisanych w obliczeniach fotometrycznych. Załączamy 4 tabele 
z wykazem miejsc i analogicznych sytuacji dla każdego etapu wykonywania prac. 
Komentarz w zakresie doboru opraw dla odcinków ulic według tabeli projektowych z 
podziałem na etapy. 
Dla jednoznacznego doboru opraw dla poszczególnych odcinków ulic podano w dodatkowych 
kolumnach zestawienia projektowego ilości opraw według przyporządkowanej sytuacji 
obliczeniowej. 
Najczęściej nazwa odcinka ulicy jest zbieżna z nazwą w raporcie obliczeń. 
W raporcie obliczeń numeracja ma postać kolejnych liczb narastająco po cyfrze 1 oddzielonych 
kropką.  Przykład „1.15 Gostynin_Czapskiego …„ Liczba 15 oznacza nr sytuacji obliczeniowej 
zastosowanej dla doboru danej oprawy. W tabeli występują więc tylko oznaczenia liczbowe po 
kropce od nr 1 do 150. Wydruki raportów obliczeń zawierają dodatkowe sytuacje obliczeniowe 
dla odcinków ulic Wspólnej, Osiedla Langenfelda oraz osiedla Kilińskiego bez nadanej numeracji 
lecz identyfikacja z pozycjami tabeli nie budzi wątpliwości. 
Dla odcinków ulic, na których nie wykonywano obliczeń (pojedyncze stanowiska słupowe) oraz 
dla odcinków czy też wybranych stanowisk słupowych, dla których zastosowano moce opraw 



inne niż w wyliczeniach (np. dla zróżnicowania ważności drogi, doświetlenia konkretnego 
miejsca, przejścia dla pieszych, okolicy szkoły itp.) podano sytuacje obliczeniowe dla doboru tych 
opraw obowiązujące dla tych punktów mimo iż mogą wskazywać na sytuacje z innego obszaru. 
Wyliczenia fotometryczne doboru opraw Wykonawcy dokonują dla zastosowanych w tabeli 
projektowej sytuacji obliczeniowej. 
 
Tabele w załączeniu 
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