
 

 

Znak sprawy: 118/WZP/2022                                       Warszawa, 07 kwietnia 2022 r.  

(wg rejestru zamówień)       

 

                                                                              Wykonawcy uczestniczący  

                                                                                             w postępowaniu nr 118/WZP/2022 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych1 pn. Zakup i montaż 8 szt. 

latarń solarnych typu LED u podstawy wału przeciwpowodziowego rz. Wisły 

od strony odpowietrznej, w rejonie wejść/wjazdów wałowych 

zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

 

 

KOMUNIKAT NR 2 

 

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

Jakie są wymagane przez Zamawiającego wartości mocy panelu solarnego? 

Odpowiedź: 

Najistotniejszym parametrem dla Zamawiającego jest ilość lumenów emitowanych przez 

lampę, która powinna wynosić od 3000 do 6000 Im. Moc panelu powinna jednak wynosić 

nie mniej niż 15. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zrezygnuje z czujnika ruchu, jeśli komponenty lamp zostaną tak dobrane, 

aby zapewnić nieprzerwane świecenie przez wiele dni przy złych warunkach 

atmosferycznych bez potrzeby ich ściemniania czy wyłączania i ponownego włączania 

poprzez czujnik ruchu?  

Odpowiedź: 

Ze względu na charakter miejsc, w których mają być ustawione latarnie,  

tj. w pobliżu obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody oraz mało 

uczęszczanych, Zamawiający wymaga, aby oprawy były wyposażone w czujnik ruchu. 

Latarnie nie powinny emitować intensywnego światła w sposób ciągły. 

 
1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129) 



 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza słupy o przekroju okrągłym o jednolitej średnicy na całej 

długości? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zaleceniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. 

Warszawy słupy powinny być w formie stożkowej o przekroju okrągłym. Zamawiający  

nie dopuszcza innych słupów.  

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający może potwierdzić możliwość dojazdu do każdej lokalizacji samochodem 

marki IVECO z HDS-em, co jest konieczne do montażu słupów? 

Odpowiedź: 

Istnieje możliwość dojazdu samochodem marki IVECO z HDS-em do każdej z wyznaczonych 

lokalizacji. 

Niniejsze wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią integralną część 

zapytania. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 

        Kamila Nowocin 

Zastępca Dyrektora  

ds. Utrzymania Terenów Zieleni 

/podpisane elektronicznie/ 
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