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dotyczy: odpowiedzina zapytania do SWZ w postępowaniupn. 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 ustawyz dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśniam
co następuje:

Pytanie nr1:
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający wskazuje, że być możenie będzie
korzystał z autonomicznej redukcji mocy, i przerw nocnych.O ile zaprogramowanie zegarów
na możliwość zastosowania przerw nocnych nie jest problemem na dowolnym etapie realizacji
inwestycji, to w przypadku autonomicznej redukcji mocy, jest ona programowana na etapie
produkcji. Ponieważ specyfikacja techniczna powinna być podyktowana realnymi potrzebami
Zamawiającego, nie powinno dla Zamawiającego stanowić problemu wskazanie czy
Zamawiający zamierza korzystać z danej funkcjonalności.
Wykonawca prosi zatem o określenie czy Zamawiający zamierza korzystać z przedmiotowego
rozwiązania oraz jeśli tak, to o wskazanie szacunkowych godzin redukcji. Informacja taka ma
realny wpływ na koszt kalkulowanej oferty i w przypadku braku zamiaru korzystania
z przedmiotowej funkcjonalności, jest to bezsensowne zawyżanie ceny składanych ofert,
co może być uznane za przejaw niegospodarność Gminy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg stosowania w oprawach układów zasilających
z możliwością zaprogramowania redukcji mocy w wyznaczonych godzinach. Wstępna
propozycja redukcji 5 stopniowej:

a. START — 20:00 — 100%
b. 20:00 — 23:00 — 70%
c. 23:00 — 04:00 — 50%
d. 04:00 — 06:00 — 70%
e. 07:00 — STOP — 100%

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i wartości redukcji do momentu
zatwierdzenia kart materiałowych na etapie realizacji zadania.



Pytanie nr 2:
Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia wskazuje: „Dolna pokrywa oprawy
zintegrowana z układem optycznym. Po otwarciu oprawy, pokrywa wrazz układem optycznym
jest zawieszona na zawiasach.”
Wykonawca zwracasię z prośbą o określenie jakimi potrzebami Zamawiającego podyktowane
jest wprowadzenie tak szczegółowego opisu w zakresie rozwiązań technologicznych
dotyczących sposobu otwierania opraw. Wykonawca prosi również o jednoznaczne, określenie
rozwiązań równoważnych, które zostaną przez Zamawiającego zaakceptowane.
Odpowiedź:
Zamawiający określił sposób otwarcia i zabezpieczenia pokrywy oprawy w celu ułatwienia
czynności eksploatacyjnych. Ponadto brak elementów mocujących mógłby powodować
zagrożenie uszkodzenia oprawy w przypadku jej upadku jak również powstania dodatkowych
szkód materialnych i zdrowotnych. Jednakże Zamawiający dopuszcza i akceptuje inne
rozwiązania związanych z dostępem do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za
pomocą np. klipsów/zatrzasków.

Pytanienr3:a) „Dolna pokrywa oprawy zintegrowana z układem optycznym. Po otwarciu oprawy, pokrywa
wraz z układem optycznym jest zawieszona na zawiasach."
Prosimy o wyjaśnienie wymagania, wskazanie potrzeb funkcjonalnych i uwarunkowań
prawnych determinujących to wymaganie i tym samym ograniczenie konkurencyjności poprzez
zapis sugerujący rozwiązanie stosowane przez jednego producenta. Z wiedzy pytającego
wynika, że zdecydowana większość wiodących polskich i europejskich producentów posiada
W swojej ofercie oprawy z odmiennym sposobem otwierania i dostępu do komory optycznej
i zasilania.
Pomijając fakt, że powyższy zapis naszym zdaniem narusza zasady uczciwej konkurencji
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego
producenta i wyrób, to również pozbawia Zamawiającego możliwości uzyskania najniższej ceny
z powodu wykluczenia wielu wiodących producentów. Wnosimy zatem o wykreślenie tego
zapisu z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający określił sposób otwarcia i zabezpieczenia pokrywy oprawy w celu ułatwienia
czynności eksploatacyjnych. Ponadto brak elementów mocujących mógłby powodować
zagrożenie uszkodzenia oprawy w przypadku jej upadku jak również powstania dodatkowych
szkód materialnych i zdrowotnych. Jednakże Zamawiający dopuszcza i akceptuje inne
rozwiązania związanych z dostępem do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za
pomocą np. klipsów/zatrzasków.

Pytanie nr 4:
b) „Oprawa zabezpieczona przed przepięciami 10kV (zlokalizowane przed zasilaczem). Obecnie
wiodący europejscy producenci zasilaczy wbudowują takie zabezpieczenia w obudowę
zasilacza. Jaki cel ( oprócz wyższej ceny ) ma dublowanie tego zabezpieczenia? Prosimy o
dopuszczenie opraw z zasilaczami ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepięciami lub
uzasadnienie zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis na: "Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami
10kV”.



Pytanie nr 5:
Dla opraw ppkt 4)
Zamawiający wymaga opraw posiadających IK 09. Prosimy jako rozwiązanie równoważne,
spełniające z nawiązką wymagania, dopuszczenie opraw posiadających IK 08 ze zintegrowaną
stalową kratką zabezpieczającą.

Odpowiedź:
Podstawowy parametr dla opraw parkowych IK 09 z tym że, Zamawiający dopuszcza dla opraw
parkowych (ppkt4) IK 08 ze zintegrowaną stalową kratką zabezpieczającą.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności:
„Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna
odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego
netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy
umyślnej.” ? Potrzeba ograniczenia odpowiedzialności wynika, z tego, że wielu oferentów nie
może przyjąć nieograniczonej odpowiedzialności, a co za tym idzie wprowadzenie takiego
wymagania znacząco ogranicza krąg podmiotów, które wezmą udział w przetargu, a co za tym
idzie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w załączniku do SWZ „Umowa na roboty
budowlane (projekt)”. Zamawiający nie może się nie zabezpieczyć i ryzykować np.
ewentualnym przepadkiem środków finansowychz przyznanej promesyna niniejsze zadanie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6:
1.Zgodnie z SWZ: „2.4.4. Wykonawca musi wykazać, że: zrealizował co najmniej jedno zadanie
z zakresu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem drogowym i posiada wdrożony
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (aktualny) potwierdzony certyfikatem
ISO/IEC 27001”. Prosimy o podanie powodów konieczności wymogu posiadania przez
generalnego wykonawcę zadania certyfikatu ISO/IEC 27001. Posiadanie w/w certyfikatu przez
generalnego wykonawcę jest zbędne, ponieważ dostawa systemu sterowaniai tak jest zlecana
do firmy zewnętrznej/podwykonawcy, uważamy zatem iż wymóg posiadania certyfikatu
ISO/IEC 27001 przez dostawcę systemu sterowania jest wystarczające. Ponadto, spotkaliśmy
się już nie raz z zapisami w przetargach gdzie wraz z ofertą było wymagane właśnie
dostarczenie „Certyfikatu ISO 27001 PRODUCENTA systemu sterowania”. Prosimy zatem
o zmianę zapisów punktu 2.4.4. SWZ poprzez wykreślenie wymagania posiadania certyfikatu
ISO 27001, a zamiast tego nałożenie takiego wymogu na dostawcę systemu sterowania.
2.W związku z oczekiwaniem na oferty od dostawców materiałów, a także chęcią
przeprowadzenia wizji lokalnej, prosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 10.02.2023r.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadzając się z tezą przedstawioną przez Pytającego zamieszczając odpowiednie
zapisy w SWZ.Niestety Pytający niewłaściwie interpretuje te zapisy. Zamawiający nie wskazał,
że to „generalny wykonawca” musi posiadać taki certyfikat. Taki certyfikat musi posiadać
„Wykonawca”oznacza to, że np. w przypadku konsorcjum możeto być jeden z jego partnerów.
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Wykonawca ma możliwość, w celu spełnienia warunków, powołania się także na zasoby
podmiotów trzecich. Sprawę tę regulują zapisy Rozdziału VII pkt 5 i pkt 6 SWZ. Ważnejest,
że zakres zamówienia związany z wdrożeniem systemu sterowania oświetleniem musi być
zrealizowany przez podmiot, na którego doświadczenie w ramach zdolności technicznej lub
zawodowej powołuje się Wykonawca. W przypadku powoływania się Wykonawcy na zasoby
innego podmiotu musi ten podmiot być zgłoszony Zamawiającemu jako podwykonawca z
pełnymi konsekwencjami zapisów 867 projektu Umowy.
Zamawiający informuje, że Wykonawca w okresie gwarancji będzie dysponował systemem
zarządzania oświetleniem i dlatego powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zarządzania
informacją ISO 27001. Dla Zamawiającego jest to gwarancja rzetelnego wykonania
zamówienia.
W sprawie dotyczącej zmiany terminu składania ofert to argumenty przedstawione w piśmie
Pytającego nie uzasadniają konieczności jego przesunięcia. Niemniej Zamawiający podjął
decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2023r.
do godz. 10%,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2023 r. o godz. 11%.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcajest związany ofertą od dnia upływu terminu
składania ofert do dnia 11 marca 2023r.

Pytanie nr 7:
Zamawiający w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieścił opis wymogów jakie
spełniać muszą zaproponowane oprawy. Jednym z nich jest wymóg zastosowania opraw
posiadających deklarację zgodności CE wydanej przez niezależne od producenta jednostki
certyfikacyjne lub laboratoria akredytowane na terenie Unii Europejskiej.
Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że deklaracja CE jest dokumentem sporządzanym właśnie
przez producenta, w tym przypadku opraw. Proszę o potwierdzenie, że zaoferowane oprawy
mają posiadać deklarację CE bez dodatkowych zastrzeżeń do nich.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że za umieszczenie Oznakowania CE na wyrobie odpowiada
producent. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej obowiązkowe
jest przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi
w odpowiednich Dyrektywach unijnych. Proces ten przeprowadza producent lub jego
upoważniony przedstawiciel, przy udziale strony trzeciej, czyli notyfikowanej jednostki
certyfikującej (jeśli wymaga tego dyrektywa/rozporządzenie). Niezależna jednostka
notyfikowana nie nadaje oznakowania CE.Bierze natomiast udział w procesie zgodności oceny
z wymaganiami dyrektyw. Następnie certyfikat zgodności, potwierdzający, że wyrób i proces
jego wytwarzania zgodny jest z zasadniczymi wymaganiami. Pozytywny wynik oceny
upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji
zgodności UE i umieszczenie oznakowania CE na wyrobie (0 ile dyrektywa / rozporządzenie
tego wymaga). Na wniosek producenta, notyfikowana jednostka certyfikująca może wziąć
udział w procesie zgodności wyrobów, dla których dyrektywy nie przewidują jej obligatoryjnego
udziału. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza jako alternatywny zapis SWZ
dotyczący oprawotreści: „Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację
zgodności”,



Pytanie nr 8:
Zamawiający na etapie przetargu nie wymaga przedstawienia obliczeń fotometrycznych,
a dobór opraw polega na zaproponowaniu rozwiązań o założonym strumieniu świetlnym.
Następnie na etapie realizacji Zamawiający wskaże miejsce montażu opraw, a Wykonawca
przedstawi obliczenia fotometryczne potwierdzające, spełnienie przez nie sytuacji
oświetleniowych. Z treści SWZ wynika, że Wykonawca na etapie realizacji będzie uzgadniał
z Zamawiającym ewentualną redukcję natężenia opraw celem dopasowania ich do zadanej
sytuacji oświetleniowej.
Powyższe informacje są opisane w SWZ,str. 7:
"Miejsce instalowania poszczególnych rodzajów opraw (ppkt 1) do ppkt 4) Zamawiający wskaże
Wykonawcy przed przystąpieniem do ich montażu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
materiały dotyczące każdego rodzaju montowanej oprawy drogowej (ppkt 1) i ppkt 2))
w zakresie co najmniej krzywych rozsyłu światła i obliczeń fotometrycznych.”
„Redukcja natężenia będzie uzgadniana z Zamawiającym na etapie realizacji umowy wg
potrzeb i w zależności od kategorii dróg.”
Jak Zamawiający rozwiąże możliwy problem, w którym celem spełnienia sytuacji
oświetleniowej wymagane będzie wykorzystanie oprawy o wyższej mocy?
Obecny sposób doboru opraw jest nieoptymalny i doprowadzi do zwiększonego poboru mocy
przez infrastrukturę oświetleniową. Możliwe, że część sytuacji oświetleniowych nie będzie
możliwa do spełnienia z wykorzystaniem opraw dobranych na etapie przetargowym.
Proszę o udostępnienie plików wsadowych, które mogą stanowić podstawę do obliczeń
fotometrycznych i doboru opraw. Proszę wówczas również o wprowadzenie wymogu przesłania
obliczeń fotometrycznych wraz z ofertą.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przedłożenia Zamawiającemu materiałów w zakresie co najmniej
krzywych rozsyłu światła i obliczeń fotometrycznych dotyczących oprawy,o której w Rozdz. V

pkt 2 ppkt 2.2.1. ppkt 1) i 2) SWZ. Sprawa dotyczy takich materiałów (po jednym) dla oprawy
z ppkt 1) i 2). Informacje te nie służą do wykonania jakiejkolwiek dokumentacji projektowej
np. w aspekcie doboru mocy oprawi rozsyłu światła w zależności od kategorii dróg.
Należy zaznaczyć, że przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw na energooszczędne LED
na_ istniejących punktach oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec.
Infrastruktura oświetlenia drogowego była budowanawokresie ostatnich ok. 30 lat i wygląda
różnie tak w zakresie odległości pomiędzy słupami oświetlenia drogowego jaki rodzaju i mocy
opraw. Przedmiot zamówienia nie obejmuje np. zagęszczenia punktów celem optymalizacji
i sprostania obecnie obowiązującym normom ( wiadomo, wszystko rozbija się o finanse).
Zamawiający nie wymaga przesłania na etapie składania ofert obliczeń fotometrycznych.

Pytanie nr 9:
Zamawiający opisując warunki postępowania przetargowego oraz sposób przygotowania oferty
nie wprowadził wymogu przesłania przedmiotowych środków dowodowych razem z ofertą.
W treści opisu przedmiotu zamówienia natomiast pojawiają się wymogi posiadania przez
oprawy np.: certyfikatu ENEC+, deklaracji CE, LM80, etc.
Brak przedmiotowych środków dowodowych stwarza ryzyko i odbiera Zamawiającemu
możliwość weryfikacji ofert od strony technicznej.



Wnioskujemy o wprowadzenie wymogu dot. złożenia przedmiotowych środków wrazz ofertą,
w postaci: kart katalogowych opraw oświetleniowych, deklaracji CE, certyfikatu ENEC+ oraz
obliczeń fotometrycznych.

Odpowiedź:
W związku z tym, że zamówienie dotyczy robót budowlanych (rodzaj zamówienia) nie jest
uzasadnionym na tym etapie wymagane złożenie przedmiotowych środków dowodowych wraz
z ofertą, w postaci: kart katalogowych opraw oświetleniowych, deklaracji CE, certyfikatu
ENEC+ oraz obliczeń fotometrycznych. Wszystkie materiały, o których wyżej obligatoryjnie
będą żądane i sprawdzane przed ich montażem (inspektor nadzoru dokona odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy — osoba kompetentna). Wykonawca musi mieć świadomość, że
materiały i urządzenia przez niego montowane muszą spełniać warunki opisane w SWZ i ST
(nie ma innej opcji). Każdy przestój związanyz realizacją zadania zagrożony jest naliczeniem
kar umownych, o których mowa w $11 projektu Umowy. Zamawiający pośrednio zabezpiecza
się ustanowieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w max. wysokości
dopuszczanej przepisami PZP (5%ceny ofertowej).
Niezależnie od powyższego Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych jeżeli ich wysokość nie pokrywa faktycznie wyrządzonej szkody
(11 ust.2 pkt 4 projektu Umowy).

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający oczekuje, aby system sterowania mierzył pobór mocy, czy tylko miał
możliwość podłączenia dodatkowego miernika? Czy od systemu sterowania oczekuje się funkcji
zdalnego programowania opraw (zmiana harmonogramów świecenia) czy jedynie włączania
i wyłączania obwodów?

Odpowiedź:
Aplikacja związana z wdrożonym systemem sterowania powinna umożliwiać pomiar
poboru mocy i konfiguracje związane z redukcją mocy (w wyznaczonych godzinach)
w oprawach w sterowanych obwodach oświetlenia drogowego. Od systemu sterowania
wymaga się zdalnego programowania opraw (zmiana harmonogramów świecenia).

z up.Wójfawe ,

ngr inż. Roman Jaworski
—astępca Wójta


