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Delvczv;Z neal Idaw 111e Lbudowa drQgl ekspresoweiS17 Warszawa (w. ,,Zakret") - Garwolin na odcinku
na odcinku wcze+ ,,Lubelska" (bez wez+a) - Garwolin.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 5 pa2dziernika 2016 r. dotyczqcego
ofwietlenia drogi S17 znajdujqcego siQ w pobli2u Obserwatorium Astronomicznego
niniejszym zaznacza siQ, 2e zakres inwestycji ,,Zaprojektowanie ibudowa drogi
ekspresowej S17 Warszawa (w. ,,ZakrQt") - Garwolin na odcinku na odcinku WQze+

,,Lubelska" (bez WQz+a) - Garwolin" nale2y wykona6 w oparciu o wymagania zawarte
w Programme Funkcjonalno-U2ytkowym, Warunkach Kontraktowych iprzepisach prawa,
zwanych dalej Dokumentami Kontraktowymi.

Po dokonaniu przez In2yniera Kontraktu analizy Dokument6w Kontraktowych oraz
dotychczas opracowanej przez WykonawcQ Dokumentacji Projektowej stwierdza siQ jak

ofwietlenie drogowe nale2y zaprojektowa6 w oparciu o normy PN-EN 13201-
1:2007, PN-EN 13201-2:2007 iPN-EN 13201-3:2007 lub rozwiqzania
r6wnowa2nego, za kt6re uwa2a6 siQ bQdzie spe+niajqce wszystkie wymagania
przywo+anych norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powy2sze normy
lub rozwiqzania r6wnowa2ne nale2y wykona6 obliczenia ogwietleniowe.
uzasadniajqce przyjQte rozwiqzania projektowe dla zapewnienia parametr6w
o6wietleniowych przynale2nych dla dobranych klas ogwietleniowych w wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametr6w
projektowanej drogi.
ze wzglQd6w eksploatacyjnych nale2y stosowa6 oprawy: o konstrukcjizamkniQtej,
umo21iwiajqce bez narzQdziowa wymianQ 2r6d+a 6wiat+a, o stopniu zabezpieczenia
przed wp+ywami zewnQtrznymi komory lampowej co najmniej IP 65
graz co najmniej IP 54 dla komory osprzQtu elektrycznego, ograniczajqce gwlat+o
rozproszone (ULOR<1(%). W tym miejscu zaznacza siQ, 2e Wykonawca
w przedstawionych materia+ach (tj. obliczeniach fotometrycznych)
udokumentowa+, i2 projektuje oprawy ogwietleniowe z kloszem p+askim
wyposa2onym w 2r6d+o sodowe iwsp6+czynniku ULOR = O%.
dla wykonania ogwietlenia dr6g nale2y stosowa6 typowe: maszty, soupy
ogwietleniowe, fundamenty iwysiQgniki. Konstrukcje wsporcze ogwietlenia
drogowego oraz wysiQgniki muszq spe+nia6 przede wszystkim wszelkie
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postanowienia obowiqzujqcych norm w zakresie bezpiecze6stwa biernego
graz wymaganej wytrzyma+o6ci ze wzglQdu na wystQpujqcq w danym terenie strefq
wiatrowq oraz ochrony antykorozyjnej. D+ugo6C wysiQgnik6w nale2y dobra6 w taki
spos6b. aby lima opraw nie by+a uzale2niona od zmiany odleg+ogci poszczeg61nych
s+up6w od krawQdzi jezdni, w celu prowadzenia kierowc6w niezak+6conq liniq.
fwietlnq.
przedstawiona przez WykonawcQ Dokumentacja Projektowa. kt6ra jest poddawana
dalszej aktualizacji przewiduje zastosowanie s+up6w 12 m na ciqgu g+6wnym
oraz s+up6w 10 m na +qcznicach, przy jednoczesnym zachowaniu przytoczonych
wy2ej norm ogwietleniowych tj. PN-EN 13201-1:2007. PN-EN 13201-2:2007 iPN-
EN 13201-3 : 2007

Majqc na wzglQdzie wniosek z+o2ony przez Obserwatorium Astronomiczne. In2ynier
Kontraktu zwr6ci+ pisemnq uwagQ Projektantom Wykonawcy, i2 z uwagi na ma+q odleg+ogC
Obserwatorium Astronomlcznego od projektowanej drogiS17 zaleca siQ stosowanie opraw
o ma+ym rozproszeniu gwiat+a (ULOR = 0%), zastosowanie na wiadukcie WD-5 itrasie S17
jak najni2szych s+up6w spe+niajqcych parametry normowe. zastosowanie sodowych 2r6de+
6wiat+a o temperaturze barwowej mniejszej ni2 3000 K, zastosowania w obrQbie WQz+a

Ostr6w w celu ograniczenia ,,negatywnego" o16nienia klasyfikacji CE wg PN-EN 13201
zamiast ME

Jednoczegnie informujQ, 2e w Biurze Konsultanta (In2yniera Kontraktu),
zorganizowanym pod adresem: ul. I Maja IO, 05-340 Ko+biel, tel. 600-454-325 mo2na
uzyska6 aktualne informacje w zakresie przygotowania/realizacji inwestycji, w tym
dotyczqce szczeg6+owych rozwiqza6 projektowych.
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