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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie 

opraw LED oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Łąck” (RI.271.P.77.2022) 

 

W dniu 08.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy  

w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytań 

wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1 

Wnosimy o doprecyzowanie kryterium równoważności certyfikatu ENEC+ pod warunkiem 

spełnienia zapisów odnośnie wykonania ich przez niezależne laboratorium 

akredytowane na terenie Unii Europejskiej do przeprowadzania badań zgodności 

parametrów funkcjonalnych wyrobu z obowiązującą na terenie UE normą EN 62722. Jest to 

norma, według której winny być badane i potwierdzane parametry funkcjonalne 

(eksploatacyjne, elektryczne, fotometryczne, kolorymetryczne i trwałościowe) opraw, co 

wynika wprost z Europejskiego Arkusza Wymagań - EPRS 003: Zastosowanie normy EN 

62722-2-1:2016 do przyznawania Znaku ENEC+ w ramach Europejskiego Systemu 

Certyfikacji (ECS) oraz pod warunkiem spełnienia dokumentów normatywnych EPRS (ENEC 

Plus Requirmet Sheet). 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuścił certyfikat równoważny dla certyfikatu ENEC+, jeżeli inny certyfikat 

będzie zawierał treść zgodną z treścią certyfikatu ENEC+ w zakresie potwierdzenia badaniami 

spełnienia przez wyrób norm europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wymagań 

ogólnych i badań. Dla każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa powinna być 

wskazana zgodność tego elementu z normami europejskimi dotyczącymi danego elementu 

składowego. Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach 

technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Zamawiający sprecyzował jedynie zakres minimalnych parametrów technicznych 

oprawy. 

Pytanie 2 

Zamawiający zrezygnował z dostarczenia obliczeń fotometrycznych, w związku z czym, nie 

ma absolutnie żadnej możliwości zapewnienia spełnienia normy oświetleniowej na klasę C2. 

Drogi wskazane w zamówieniu są drogami krajowymi i wojewódzkimi, które się krzyżują  

w postaci rond – ze względu na wysoki ruch drogowy i wymagania GDDKiA, spełnienie 

wymagań normatywnych jest absolutnie niezbędne i wymagane do zachowania bezpieczeństwa 



ruchu pojazdów i pieszych. Należy zaznaczyć, że jeżeli Zamawiający nie wymagania spełnienia 

norm (które potwierdzałyby przedłożone obliczenia fotometryczne), to bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za wszelkie ewentualne zdarzenia jakie mogą wystąpić w czasie 

funkcjonowania oświetlenia i odpowiada za ich skutki – zwłaszcza za zagrożenie lub utratę 

życia, zdrowia lub mienia. Wnosimy o dodanie zapisu odnośnie przedłożenia obliczeń na co 

najmniej 2 z 3 wskazanych skrzyżowań (rond) do modernizacji na klasę C2. Wykonawca byłby 

we własnym zakresie zobowiązany do pozyskania danych do obliczeń od odpowiedniego 

zarządcy drogi, bądź wykonania obliczeń na zasadzie wizji lokalnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający zrezygnował z dostarczenia obliczeń fotometrycznych, jednak w przypadku 

rozwiązań równoważnych wraz z ofertą należy dostarczyć wszystkie środki dowodowe,  

w szczególności karty katalogowe, certyfikaty wskazujące spełnienie normy C2. 
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