
Gmina Przasnysz  

ul. Św. Stanisława Kostki 5 

06-300 Przasnysz 

IZ.7021.19.2022 MŁ                Przasnysz, dn. 16.09.2022 r. 

 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Przasnysz” (dalej jako „Postępowanie”) 

 

Pytania i odpowiedzi 

Pytanie nr 1: 

Czy  zamawiający  dopuszcza rozwiązania równoważne dla latarni solarnych i hybrydowych, 

zapewniające 

- czas pracy 8- 14 godzin z pełną mocą źródła światła 

- czas autonomii do 4 dni 

Porównanie parametrów specyfikacja i rozwiązanie proponowane /wytłuszczenie różnice. 

Dokumentacja Proponowane rozwiązanie równoważne 

słup ocynkowany ogniowo, wielokątny, 

grubość ścinki 4 mm wzmacniany przy 

podstawie 

żebrowaniem                                                   

słup stalowy,cynkowany i malowany 

proszkowo , przekrój okrągły 4 mm 

wysokość słupa min 5,5 m, całkowita 

wysokość lampy 7,5 -8 m              

wysokość słupa min 5,5 m, całkowita 

wysokość lampy 6,2 hybryda -7 m  

wysokość montażu oprawy około 6 

m                                                           

wysokość montażu oprawy około 5,2 m 

fundament o wysokości 150  

cm                                                                    

fundament o wysokości 120 cm 

oprawa oświetleniowa  40 

W                                                               

oprawa oświetleniowa 40  W 

panele 2 szt 200 

W                                                                    

                  

panel  1 szt min 400 W 

akumulator  2 x 120 Ah   instalowany   pod 

ziemia w szczelnej skrzynce, napięcie 

systemu 

24                                                                   

akumulator 2 x 120 A  instalowany pod 

ziemią w szczelnej skrzynce     napięcie 

systemu 12 V 



        

regulator solarny z funkcją 

sterowania                                                   

regulator solarny z funkcją sterowania 

wysięgnik do montażu oprawy 

oświetleniowej 1 m max 2 m            

wysięgnik do montażu oprawy 

oświetleniowej 1 m max 2 m 

regulator solarny z funkcją sterowania 

oświetleniem 

regulator solarny z funkcją sterowania 

oświetleniem  

możliwość obrotu wokół osi 

pionowej                                                         

               

możliwość obrotu wokół osi pionowej 

moc turbiny 

wiatrowej                                                       

                       

moc turbiny wiatrowej max 300 W 

 

Odpowiedź: 

W ogólnym zarysie zaproponowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia jest 

równoważny z przedmiotem zamówienia objętym w projekcie.  

Równoważność dotyczy ogólnej konstrukcji słupa co do panela i turbiny wiatrowej, sposobu 

montażu słupa, przy uwzględnieniu jego wysokości, mocy oprawy. 

Zamawiający wymaga, aby oprawa była wraz z wysięgnikiem. 
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