
Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo 
Telefon: 089 514 85 89, zp@barczewo.pl  

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo 

 

 
 

 

  Barczewo, 26.04.2021 r.    
BI.271.10.2021               

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ 

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust.  2 i 6 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SWZ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Ramsowo.  
 
Pytanie 1: 
Zamawiający w projekcie wykonawczym w załączniku nr 11 wskazał konkretny 
model oprawy, sugerując przy tym kształt i wymiary oprawy, co wiąże się z brakiem 
konkurencyjności. 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Przedstawiony model jest przykładowy. Wykonawców obowiązuje zapis w pkt 1.2.5. 
projektu: 
 Dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych ledowych niż przyjęte 
w projekcie pod warunkiem, że osiągnie się przy ich zastosowaniu parametry 
oświetleniowe nie gorsze niż uzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych 
wysokości i rozmieszczenia latarń, nawisie opraw oraz mocy źródeł światła. Oprawy 
te winny spełniać warunki zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót i nie powinny odbiegać wzornictwem od przyjętych 
w projekcie. Zmiany winny uzyskać akceptację autora projektu. 
 
 Pytanie 2 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w projekcie budowlanym – załącznik 
nr 2  „Oprawa wyposażona w radiator osłonięty z góry pokrywą zabezpieczającą 
przed promieniowaniem słonecznym”,  który jest ograniczeniem konstrukcyjnym 
stosowanym w wybranym przez projektanta modelu oprawy.  Jednocześnie 
wykonawca wnosi o podanie zakresu temperaturowego pracy oprawy. 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Istniejący zapis nie ogranicza konkurencyjności. Obowiązujące kryteria dotyczące 
opraw zawarte są w szczegółowej specyfikacji technicznej w pkt.2.3.1. Zakres 
temperatury pracy opraw - zgodnie z normą PN EN-62598-1-2-3. 
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Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną 
częścią SWZ, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu. 

 
 

Z up. Burmistrza Barczewa         
Iwona Nobert- Ćwiek             
KIEROWNIK                   
Wydziału Budownictwa i Inwestycji 
/podpis elektroniczny/ 
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