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Celestynów, dnia 16.10.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia boiska
w miejscowości Dąbrówka” RIZPiFZ.271.45.2020
Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 w
związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Witam, w projekcie wskazany jest uziemienie kratowe wokół słupów. Takie uziemienie
powoduje znaczną ingerencje w teren boiska. Czy dopuszczalne jest wykonanie uziemienia
otokowego połączonego z uziemieniem pionowym z szpilek ocynkowanych pogrążonego
pionowo do uzyskania Rezystancji każdego poszczególnego uziomu poniżej R<10 Ohma
zgodnie z założeniami projektowymi.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z uziomów kratowych.
Pytanie 2
Witam. Proszę o sprecyzowanie jakiej mocy mają być oprawy. W opisie elektrycznym strona
4 w pdf 43 projektu wskazana moc oprawy wynosi 205W. W schemacie obliczeń
zwarciowych oprawa ma moc Pn-0,21kW czyli 210W. Zaś w zestawieniu montażowym jest
oprawa o mocy 208W
Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że należy zastosować oprawy o mocy 205W zgodne z projektem –
część elektryczna. Ponadto, wprowadza się zmianę w treści projektu – część elektryczna
str. 42 i 43 „zaprojektowano oświetlenie umożliwiające zastosowanie 2 trybów oświetlenia
obiektu, sportowego i rekreacyjnego o parametrach :
Eśr≥75 lx, Emin/Eśr> 0,5, Ra>80, barwa 4000K.
Aby uzyskać takie parametry zaprojektowano:
- 6 słupów o wysokości 7m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych w okolicy
narożników i środka boiska, każdy wyposażony regulowany wysięgnik przystosowany
do montażu 2 szt. opraw o mocy 205W (OP1wg STWiOR).”.
Po zmianie treść projektu – część elektryczna str. 42 i 43 otrzymuje brzmienie: „(…)
zaprojektowano oświetlenie umożliwiające zastosowanie 2 trybów oświetlenia obiektu,
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sportowego i rekreacyjnego o parametrach:
- tryb sportowy : Eśr≥75 lx,
- tryb rekreacyjny : Eśr≥15 lx,
Emin/Eśr> 0,5, Ra>80, barwa 4000K.
Aby uzyskać takie parametry zaprojektowano:
- 6 słupów o wysokości 7m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych w okolicy
narożników i środka boiska, każdy wyposażony regulowany wysięgnik przystosowany
do montażu 2 szt opraw o mocy 205W (OP1 wg STWiOR). W tablicy sterującej należy
zapewnić możliwość włączenia 1 szt. lub 2 szt. opraw na każdym słupie, w zależności
od wybranego trybu oświetlenia”.
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