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dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SWZ w postępowaniu pn. Modernizacja
oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia,
złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśniam
co następuje:

Pytanienr1:Zamawiający wymaga aby wszystkie oprawy pochodziły od tego samego producenta,
Wykonawca prosi o umożliwienie zaoferowania opraw typu parkowego od innego
producenta. Oprawy typu parkowego (26szt.) stanowią poniżej 1% wszystkich
modernizowanych opraw, a istniejący zapis znacznie ogranicza możliwość zaoferowania
opraw drogowych różnych producentów. Wykonawca prosi o ograniczenie wymogu dla
opraw parkowych do certyfikatu ENEC.
Ewentualnie czy Zamawiający dopuści oprawę parkową posiadającą certyfikat ENEC PLUS na
układ zasilający i optyczny?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. 2.2.1. SWZ (str. 8) określił wymagania
co do producenta opraw osobno:
dla ppkt 1) i 2) — jeden producent,
dla ppkt 3) — jeden producent,
dla ppkt 4) — jeden producent,
tzn. że wszystkie oprawy parkowe muszą pochodzić od jednego producenta, ale nie musito
być producent opraw z ppkt. 1) i 2) lub ppkt 4).

Zamawiający wymaga aby cała oprawa posiadała certyfikat ENEC PLUS (lub równoważny),
a nie poszczególne elementy elektroniczne.

Pytanie
nr2:

Zamawiający w dokumentacji technicznej zamieszcza specyfikację techniczną opraw
oświetleniowych w której wskazuje, że oprawa powinna mieć zakres pracy w temperaturach
-30*%C do 50%. W opinii Wykonawcy, wymógtaki jest nadmierny i niezasadny. Wykonawca
wskazuje, że wg danych z IMGW, od roku 1921 (wcześniej nie prowadzono pomiarów w tym
zakresie), najwyższą zanotowaną temperaturą w Polsce było 40%. Warto nadmienić, że
temperatura taka została osiągnięta podczas dnia, czyli w czasie, w którym oprawy co do
zasady nie pracują. Najwyższa odnotowana temperatura w Polsce w nocy była znacznie
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niższa i nie przekraczała 27%C. Warto również zaznaczyć, że oprawy o znamionowej
temperaturze pracy w zakresie od -40%€ do +40*C, badane są w temperaturze +50*C,
co w razie krótkotrwałego użytkowania w takiej temperaturze ma zapewnić ich
bezawaryjność. W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego takiego zakresu
temperaturowego, z postępowania eliminowana jest znaczna ilość opraw różnych
producentów co ogranicza konkurencyjność, nie przedkładając się w żaden sposób na cechy
użytkowe opraw,które przyniosą Zamawiającemu jakiekolwiek korzyści.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zakresu
temperaturowego pracy opraw i ograniczenie go do zakresu od -30% do +40*C, bądź
wskazanie jakimi realnymi potrzebami Zamawiającego jest podyktowane wskazanie
konkretnie takich zakresów temperatur pracy opraw, skoro nie są to warunki pogodowe,
W których pracować będą oprawy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zakres temperatury pracy opraw do zakresu od -30%C
do +40*C.

Pytanienr3:Zamawiający określa, że oczekuje aby wszystkie oprawy były wyposażone w układ zasilający
umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mocy
i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnały sterującego zgodnie z ustalonym
wcześniej harmonogramem, jednocześnie w opisie systemu sterowania Zamawiający
przewiduje przerwy nocne.
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że w przypadku zamiaru stosowania przerwy nocnej,
zastosowanie jakiejkolwiek układu autonomicznej redukcji mocy rozprogramowuje się
w wyniku przerwy nocnej, i zainstalowane oświetlenie działa w sposób nieprawidłowy mogąc
prowadzić do sytuacji niebezpiecznych na drogach?
Wykonawca prosi o weryfikacje potrzeb Zamawiającego w zakresie sterowania oprawami.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadził wymóg, aby układ zasilający umożliwiał zaprogramowanie
co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego, w celu
redukcji mocy opraw w godzinach nocnych, co nie oznacza, że będzie z tego korzystał.
Podobna sytuacja jest z zegarami, które mają umożliwiać ustawienie przerwy nocnej.
Zamawiający ma świadomość, że oba rozwiązania nie będą ze sobą działały w sposób
prawidłowy.
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