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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
 
 
 Zamawiający: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 udziela 
odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu 
dla licytacji elektronicznej w postępowaniu na „ Rewitalizacj ę terenu zielonego, odbudow ę 
dróg dojazdowych z miejscami utwardzonymi i budow ę oświetlenia przy  
ul. Milionowej, Senatorskiej, Ł ęczyckiej w Łodzi” : 
 
 
Pytanie 1:  Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami 

oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, 
drogi place,,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia. 

 
 Odpowied ź 1:  

Zamawiający informuje, że udostępnił pełną dokumentację dotyczącą realizacji 
przedmiotu zamówienia.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w treści Ogłoszenia. 
 

 
Pytanie 2:  Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do 

opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy  
i oświetlenie jakie  EX Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  
zapewniać bezpieczeństwo osobom   po nich,  swobodę  poruszania się  
wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 :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 do eliminowania bezprawnego zachowania  , które dotyczą praw 
wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                         
Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i nią niniejszej zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, 
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 

 
Odpowied ź 2:  
Zamawiający informuje, że udostępnił pełną dokumentację dotyczącą realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w treści Ogłoszenia. 
 

 
Pytanie 3:  Producent  opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi   

normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  
W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla 
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użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy  
o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.  

 
Odpowied ź 3:  
Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe zastosowane przy realizacji 
projektu muszą mieć deklaracje zgodności z normami i dyrektywami unijnymi, które 
także potwierdzają zgodność z Polskimi Normami. Deklaracje zgodności można pobrać 
ze strony producenta opraw oświetleniowych.  
 
 

Pytanie 4:   Brak jest  opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne 
podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum 
powyżej 110 lumenów  1W netto, według   Zielonych  Zamówień Publicznych  
i Kryteriów Unijnych, 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. Wszystkie oprawy LED  
i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.  

 
Odpowied ź 4: 
Zamawiający nie podaje nazw własnych produktów ani producentów. W opisie znalazły 
się wszystkie istotne dla zamawiającego parametry zamawianych opraw. Zamawiający 
potwierdza - oprawy powinny być zgodne z wytycznymi UE. 
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   z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
 

                / podpis nieczytelny / 
 

                    Roman Cieślak 
                     p.o. Dyrektora 
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Otrzymują: 
- Wykonawcy   
 
Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/)   


