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trybie
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
przetargu nieograniczonego na ,,przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: s.
W,
Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielcze!,M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej,
_
Kadłubka, Kolejowejo Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie ETAP III,
pod nr 507241 -Nogłoszonego w BiuleĘnie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2018r.
2018
ZamawiĄący informuje , że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęłypytania dotyczące
treści SIWZ.
_
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia2o04 roku Prawo zamówień
publicznych (tj . Dz. IJ . z 20|7 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje
wykonawcom treśó pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE

1. Prosimy o informację parametrów opraw oświetleniolvych LED

zastosowaó do realizacji ETAPU III.
oDpowl p,DŻ 1. p onizej podaj emy parametry opraw

o

jakie należy

świetleniowych j akie na|eĘ

zastosowaó przy r eallzacj i robót elektrycznych:
Oprawy(kompletne) w II klasie ochronności, IP min 66, z zabezpieczeniem przeciw
przepięciowym, wykonanazallxninium odlew ciśnieniowy anodowany lub malowany
proszkowo, powierzchnia obudowy oprawy gładka bez zevłnętrznych radiatorów,

nierówności itp.
Parametry techniczne opraw:
moc max,
1. oprawa wykona w technologii LED z optykądrogową. Moc 48W całkowita
55W oraz 72W (max S4W) całkowita moc max, 80W (92W),
< 55".
2. Napięcie zasilaniaoprawy 220-240v,50-60Hz, zakres pracy -40o< do
o strumieniu >
3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub równoważne
I20 Lm/W,
4. Każdadioda powinna byó wypos ńonaw indywidualną soczewkę pozwalĄąc emitowaó
wymiany LED,
światłorównomiern e przezpowierzchnie oprawy z możliwościąmodułową
Ra >70,
5. Temperatura barwowa 3500o- 5000oK, współczynnik oddawania barw
godz. d|al80, lub 50000
6. Trwałośćdiod i zast|aczanie powinna byó mniej szaniż 70000
godz. dla L90.
lub malowany proszkowo
7. korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, anodowany
w RAL.
II klasie ochronności, musi
8. Stopień szczelności oprawy nie mniej IP66, óprawa wykonana
posiadać ochronę przepięciową 10kV , współczynnik mocy =>0,95

9. Oprawa powinna byó wypos ażonaw uchwyt z aluminium montazovły a 48- 60 mm do
montazu na wysięgniku z możliwościąregulacji położenia w zakresie min 0o, +5o,

+10"(wskazana płynna do 20')
max 0,I2m2.
1 0. Waga oprawy nie moze przel<raczać l}kg, powierzchnia boczna
11. oprawa musi być wyposażona w system odcinania zasilaniaw momencie otwarcia
oprawy, oraz blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie oprawy w czasie Prac
montazowo-konserwacyjnych, dostęp do komory osprzętu i optyki lampy powinien odbYwaĆ
się bez użycianarzędzi- np. otwarcie oprawy zapomocąklipsa zę stali nierdzewnej.
12. Oprawawykonana zgodnie z normąPN-EN 605 98- 1 :20I 5 -04, PN-EN 60598 -ż3:2006lAI:2012.
13. Oprawa winna posiadaó certyfikat CE.
14. oprawa powinna spełniaó wymogi Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr Ż4512009

z 18.03.2009.
15. Dane fotometrycznelamp ogólnodostępnę na stronie producenta.
16. Gwarancja na całą oprawę 5 lat,

Wysięgniki aluminiowe anodowane kolor INOX, grafitlub zbliżony z końcówką do monta:żu
oprawy a 60 mm. Uchwyty do montażu wysięgników z wkładką teflonową. Zabezpieczenie
opraw wkł. 64 w SV 19.2511 lub równowa.:żne. Przewody dlapodłączenia opraw
OMY3x1,5mm2,(750V).

PYTANIE 2. Prosimy o zamieszczenie brakującej SST 05.03.05.
oDpowIEDŻ2. Zamawiający zamieściłbrakującą Szczegółową Specyfikację Techniczną

SST 05.03.05 "Nawierzchniaz betonu asfaltowego" na stronie internetowej Zamawiającego
http://wwwjedrzejow.eobip.pl w zal<ładcę ,,Przetargi" w plikach do pobrania dla niniejszego
postępowania.

pyTANIE 3. prosimy o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanych dróg gminnYch.
oDpowIEDŻ3. Kategoria ruchu dla dróg gminnych objętych przebudową w ramach etaPu
KR1- KR2. Natomiast w ofercie należy przyjąó skład i wymagania mieszanki
mineralno_bitumicznej dla warstwy ścieralnejjak dla kategorii KR-3.
III to kategoria
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