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dotyczy: odpowiedzina 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:Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji $ 11 Umowy, poprzez dodanie ust. 2A
o następującej treści: „naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem
postępowania reklamacyjnego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w terminie
co najmniej 30 dni, licząc od dnia powstania okoliczności stanowiących podstawę do naliczenia
kar umownych”?

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów 811 projektu Umowy.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie o 10% wysokości kar umownych określonych w $ 11
ust. 2 projektu Umowy? Kary przewidziane przez Zamawiającego mogą mieć charakter kar
rażąco wygórowanych. Wysokość zastrzeżonych kar w niektórych przypadkach może nawet
kilkukrotnie przekraczać przychód z tytułu realizacji Zamówienia. Kary umowne stanowią
najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, które musi być uwzględnione przez
Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia i może wypłynąć na cenę usług zaproponowaną
w ofercie. Zdaniem WykonawcyInteres Zamawiającego będzie należycie zabezpieczony nawet
przy obniżonych karach, gdyż Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego ponad kary umowne.

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów 811 projektu Umowy.

Pytanie nr 3:
Par. 11 ust. 2 pkt 4) Umowy - pełna odpowiedzialność:

|

Czy Zamawiający potwierdzi, iż maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy
(w tym odpowiedzialność uzupełniająca) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
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Umowy jest ograniczona maksymalnie do wysokości należnego wynagrodzenia, określonego
w Umowie?

Odpowiedź:
Zamawiający przypomina zapisy
811 ust. 2 pkt3)
„Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowynie może przekroczyć20%
wynagrodzenia brutto, określonego w $ 8 ust. 1 umowy”.
oraz
811 ust.5
„Kary umownez tytułu nieterrninowości(ust. 2pkt 1 ppkt a) ib)) oraz kary umowne związane
z odstąpieniem od umowy spowodowanej nieterminowością Wykonawcy(ust. 2 pkt 1 ppkt c))
nie podlegają kumulacji”.

Z powyższym związane są zapisy;
614 ust.2 projektu Umowy:
„W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, kwota ostatniej faktury zostanie
pomniejszona o kwotę ustałoną w oparciu o zapisy umieszczone w $ 11 umowy.
Wprzypadku naliczonej kwoty kar urnownych przewyższającej należność wynikającą z faktury
(po uwzględnieniu płatności bezpośrednich dla podwykonawcówidalszych podwykonawców),
różnica zostanie pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub kwota zostanie
uiszczona poprzez bezpośrednią zapłatę przez Wykonawcę, który dokona przelewu na
wskazany rachunek Zamawiającego (nota obciążeniowa)”.
oraz
614 ust.5 projektu Umowy:
„Wprzypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość
kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w $ 11 umowy”
Łączna kwota naliczonych kar wynikających z_ przesłanek, o których powyżej nie może
przekroczyć 20%wynagrodzenia brutto, określonego w $ 8 ust. 1 umowy.
To, że Zamawiający zabezpiecza się poza możliwością naliczenia kar umownych wynikających
z przesłanek określonych w 811 projektu Umowy to jest tam również zapis dotyczący
odszkodowania (811 ust. 2 pkt 4)
„Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, jeżeli wysokość kar nie pokrywa faktycznie wyrządzonej szkody”,
Mówimy tutaj o odszkodowaniu nie o karach i kwestia ta dotyczy STRON (tak Zamawiającego
jak i Wykonawcy). Dochodzenie wnioskowanych kwot odszkodowania nie jest uregulowana
Umową, o której wyżej lecz wymaga osobnego postępowania i mają w tym przypadku
zastosowanie zapisy $19 projektu Umowy:
„Ai. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Ustawy
o zamówieniach publicznych (Pzp), przepisy Kodeksu cywilnego a w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wprzedmiocie ewentualnych sporów

w
relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, których zawarcie ugodyjest dopuszczalne, każda ze stron umowy może złożyć
wniosek o przeprowadzenie medlacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu



Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego medlatora albo
osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego”.

Posiłkując się zapisami przedstawionymi powyżej Zamawiający nie może i nie potwierdza
interpretacji (wniosku?) Pytającego, iż maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza
Wykonawcy(w tym odpowiedzialność uzupełniająca) z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy jest ograniczona maksymalnie do wysokości należnego wynagrodzenia,
określonego w Umowie.

Pytanie nr4:
Czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania wyłącznie do
wysokości poniesionej szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści? Wykonawca zwraca
uwagę iż udowodnienie utraconych korzyści w postępowaniu sądowym jest niezwykle trudne
niemniej jednak na bardzo szeroki zakres żądań jakich może żądać w związku z nimi
Zamawiający koniecznym będzie wliczenie takiego ryzyka w kalkulację cenową oferty.

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający potwierdza, iż jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania wyłącznie
do wysokości poniesionej szkody. Patrz; odpowiedź na pytanie 3.
Z tym, że Zamawiający za szkodę uznaje np. ewentualną utraconą, z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, kwotę wynikającą z przyznanej Promesy, o której w $ 8 ust. 2 projektu Umowy.
Jeżeli chodzi o ewentualne utracone korzyści np. kwoty oszczędności wynikające z obniżenia
rachunków za zużywaną energię gdyby zadanie było zrealizowane są wyłączone z możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego.

Pytanie nr5:
Par. 11 ust. 3 oraz par. 14 ust. 2 Umowy- potrącenie zobowiązań finansowych/ w tym kar:
Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącania zobowiązań finansowych, w tym
kwoty kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z powyższym
zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie
tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć
negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno sam
fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego powstaniem zobowiązania finansowego/ naliczeniem
kar umownych, jak i ustalenie wysokości zobowiązania finansowego (kary umownej), może
być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez Strony Umowy działań
zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem roszczenia, ale
także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo
do naliczenia zobowiązania finansowego/ kar umownychi potrącenia ich przez Zamawiającego
z należnego wynagrodzenia, godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu
podjęcie próby zbadania, czy potrącone zobowiązanie finansowe/ kary umowne zostały
naliczone prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego postanowienia, tak, aby
możliwość potrącania zobowiązania finansowego/ kar umownych przez Zamawiającego, nie
była jednostronną czynnością Zamawiającego, a wymagała zgody obu Stron, w tym
Wykonawcy?



Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów $ 11 ust. 3 oraz $ 14 ust. 2 projektu Umowy.

Pytanie nr 6:
Par. 14 ust. 3 Umowy- płatność od dnia otrzymania faktury:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia w taki sposób, aby termin płatności
liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej otrzymania
przez Zamawiającego? Dotychczasowy zapis nie pozwala na ustalenie właściwej daty
powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą
pewną), co w konsekwencji może narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytuły
nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów $ 14 ust. 3 projektu Umowy.
Wykonawca ma możliwość złożenia osobiście (również kurier, pośrednik) w siedzibie
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (za potwierdzeniem jej zarejestrowania).
Zamawiający dopuszcza również stosowanie faktur elektronicznych.

Pytanie nr 7:
Par. 14 ust. 3 — obciążenie rachunku Zamawiającego:
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę
otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku
bankowego”. W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia
określonego w $ 12 ust. 8 Umowy,w taki sposób aby był zgodny z aktualnym orzecznictwem
w tym zakresie,tj. aby za termin zapłaty przyjęty został dzień uznania na rachunku bankowym
Wykonawcy,a nie dzień polecenia przelewu w banku Zamawiającego?

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów 8 14 ust. 3 projektu Umowy patrz odpowiedź
na pytanie nr 6). Zamawiający nie rozumie wniosku Pytającego: cyt. „...czy Zamawiający
dokona modyfikacji postanowienia określonego w $ 12 ust. 8 Umow.............. ” . Zagadnienie
sprowadza się do alternatywy - czy Pytającemu chodzi o modyfikację zapisów $ 12 ust. 8
Umowy (nie ma takiego ust. w paragrafie 12), czy Pytający wnioskuje o dopisanie takiego ust.
w tym paragrafie? Jeżeli to drugie to odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanienr8:Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o tzw. udostępnieniu danych
osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego
udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w
danych osobowych. Pomiędzy Stronami umowy dojdzie do wymiany danych osobowych
personelu Stron, co na gruncie zasad ochrony danych osobowych określane jest ich
„udostępnieniem” (pomiędzy dwoma niezależnymi administratorami).
Poniżej propozycja zapisów. Wykonawca wnosi o dopisanie:
Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracownikówi współpracowników Stron.
1) W celu wykonania Umowy,Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników
i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia
utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także — w zależności od
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specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub
dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.
2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane
osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organóww celu
umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz
2) powyżej, Stronystają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda
ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o
celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach
obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych
przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i

współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej
Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację
przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania
Umowy,a także5 lat dłużej.
5) Jeśli Koordynator UmowyStrony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub
e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyćtreści Informacji
o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej
na stronie www. (wersja Wykonawcy), www. (wersja
Zamawiającego).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza do projektu Umowy zapisów wnioskowanych przez Pytającego.
Zamawiający nie rozumie potrzeby dokonania takich zapisów w projekcie Umowy. Przepisy
PZP nie odnoszą się do tej kwesti. Umowa dotyczy zamówienia na roboty budowlane.
Obowiązują tutaj ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. Tryb oraz zasady przetwarzania danych
osobowych zostały uregulowane w ustawie o_ochronie_danych_osobowych. Ustawa ta
konkretyzuje ogólne normy konstytucji i obejmuje szczegółowe regulacje i zasady
postępowania z danymi.

Pytanie nr 9:
Wykonawca wnosi, aby w Umowie wskazać, że treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy
dostępna jest na stronie www............... bądź w załącznikach do umowy (Wykonawca dostarczy
jego treść na etapie zawierania umowy).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza doprojektu Umowyzapisów wnioskowanych przez Pytającego.

Pytanienr10:W pkt VII 2.4.4 SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcyaby zrealizował co najmniej jedno
zadanie z zakresu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem drogowym i posiadał
wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (aktualny) potwierdzony
certyfikatem ISO/IEC 27001. Zwracamysię z prośbą o zmianę powyższego zapisu i wykreślenie
konieczności posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji gdyż taki zapis
niepotrzebnie ogranicza konkurencję ograniczając liczbę możliwych oferentów, a wpływ
posiadania takiego Systemu na prawidłową realizację modernizacji jest co najwyżej
marginalny.



Odpowiedź:
Odpowiedź na zagadnienie opisane w pytaniu została udzielona wcześniej przez
Zamawiającego odnoszącsię do pytania nr 6 (blok pytań i odpowiedzi oznaczony „...2”)
Taki certyfikat musi posiadać „Wykonawca” oznacza to, że np. w przypadku konsorcjum może
to być jeden z jego partnerów. 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. Ważne jest, 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 87 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.
Zamawiający nie zmienia zapisów Rozdziału VII pkt 2 ppkt 2.4.4 SWZ.

Pytanie nr 11:
Zgodnie z postępowaniem SWZ Zamawiający wymaga by dolna pokrywa oprawy była
zintegrowanaz układem optycznym. Po otwarciu oprawy, pokrywa wrazz układem optycznym
jest zawieszona na zawiasach.

Wskazujemy, że przedmiotowe wymaganie poza faktem ograniczenia konkurencyjności
poprzez określenie wymagania pod konkretne rozwiązanie danego producenta, nie znajduje
żadnego uzasadnienia funkcjonalnego i użytkowego determinującego zasadność takiego
wymagania. Wymaganie Zamawiającego w zakresie otwierania oprawy od dołu i integracji
pokrywy dolnej z układem optycznym jest inspirowany konkretnym produktem (oprawą
oświetleniową) o konstrukcji tzw. jednokomorowej (tzn. jedna wspólna komora/przestrzeń
w środku oprawy dla: układu optycznego oraz układu elektrycznego) z dostępem od dołu,
determinującej otwarcie od dołu. Tak sformułowane wymaganie nie jest uzasadnione
warunkami atmosferycznymi bowiem wszelkie prace na instalacji elektrycznej nie mogą być
wykonywane w warunkach atmosferycznych typu deszcz, śnieg itd. W przypadku negatywnych
warunków atmosferycznych po pierwsze prowadzenie prac na linii oświetleniowej możliwe jest
w przypadku wyłączenia zasilania.

Dodatkowo praktyka pokazuje, że prace serwisowe nie są wykonywane na słupie
a uszkodzona czy serwisowana oprawa jest wymieniana na nową wolną od usterek. Tak
sformułowany opis sposobu otwierania oprawy rażąco ogranicza konkurencję i nie dopuszcza
opraw renomowanych producentów o sprawdzonych i ergonomicznych, ale odmiennych od
wymogu konstrukcjach, które są powszechnie stosowane zarówno przez innych
Zamawiających jak i zakłady energetyczne będące właścicielem znaczącej części sieci
oświetleniowych.

Zamawiający ingeruje zatem w powszechne i sprawdzone rozwiązania stosowane przez
wiodących producentów jak Schroeder, Philips czy LUG, co do których nigdy nie było
zastrzeżeń. Ukierunkowanie wymagań pod konkretne rozwiązania jest niczym nieuzasadnione
i stanowi celowe ograniczenie dostępności i możliwości zaoferowania innych opraw
spełniających przepisy prawa i normy Europejskie posiadających certyfikację przeprowadzoną



przez akredytowane laboratorium/laboratoria na terenie UE potwierdzające spełnienie
obowiązujących norm jak i jakość oferowanych wyrobów.

Dodatkowo eliminuje możliwość zaoferowania opraw o lepszych parametrach tylko ze względu
na wymagania konstrukcyjne wcale nie leprze.

Uwzględniając powyższe wnosimy o dopuszczenie również innych rozwiązań Oprawy ulicznej
o innej, równoważnej konstrukcji, aby miała możliwość otwarcia w inny sposób niż opisany,
a mianowicie, aby konstrukcja pozwalała na otwarcie oprawy od góry, co umożliwiałoby dostęp
do komory układu zasilania i pozwalało na podłączenie oprawy dosieci lub niezbędne prace
serwisowe oraz aby pozwalała na wymianę uszkodzonych źródeł światła.

Wykonawca wnosząc o dopuszczenie opraw o konstrukcji z dostępem od góry do komory
układu zasilającego, proponuje rozwiązanie, które w przeciwieństwie do obecnego wymogu,
nie powoduje rozszczelnienia komory z układem optycznym przy każdym otwarciu co z kolei
może mieć negatywne skutki w eksploatacji. Proponowana konstrukcja oprawy umożliwia
również wymianę i serwis wszystkich komponentów z jakich jest zbudowana. Rozwiązanie
o które wnosi Wykonawca jest równoważne, nie gorsze od wspomnianego wymogu, a przede
wszystkim szeroko stosowane przez renomowanych producentówtakich jak Schreder, Philips,
LUG, FAEL, DISANO,etc.
Odpowiedź:
Argumenty Pytającego przekonują Zamawiającego, są logiczne i zasadne!
Zamawiający uznaje rozwiązanie, o które wnosi Wykonawca jako równoważne,nie gorsze
od wymogu opisanego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający przypomina odpowiedź na pytanie
w tej kwestii udzielone wcześniej odnosząc się do pytania nr 2 (blok pytań i odpowiedzi
oznaczony „...1”). Wszystkie rozwiązania dotyczące konstrukcji oprawy w przedmiocie jej
otwarcia tj. te wskazane SWZ i ST jak też te, o których wyżej są akceptowane przez
Zamawiającego.

Pytanie nr 12:
Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający wymaga, by Trwałość strumienia światła
oprawy mierzona parametrem L80B10 dla temperatury TC = 105*C min. 100 000h (zgodnie
z IES LM-80 TM-21).

Wskazania wymaga, że wymaganie trwałości strumienia światła oprawy mierzona parametrem
L80B10 dla temperatury Tc winna odpowiadać danej aplikacji, czyli faktycznym warunkom
temperaturowym panującym w oprawie, zgodnie z IES LM-80 TM-21 przynajmniej dla jednej
z dwóch referencyjnych temperatur Tc = 55 stClub Tc = 85 stC,dla min. 100 000h.

Zamawiający precyzując konkretną temperaturę Tc = 105 stopni C stawia wymaganie znacząco
wykraczające poza warunki temperaturowe faktycznie występujące w oprawach ulicznych,
a tym samym stawia wymaganie nadmiarowe. W rzeczywistości, w warunkach wskazanych
w IES LM-80 TM21, przy temperaturze Ta = 25 stopni Celsjusza, typowe oprawy uliczne
uzyskują temperaturę Tc na module LED w granicach ok. 50 — 70 st C w zależności od m.in.
mocy, zatem znacznie poniżej wymaganego przez Zamawiającego poziomu Tc = 105 st C,
które dla zastosowań w oświetleniu drogowym jest najzwyczajniej nierealne, zbyt wysokie.

Z punktu widzenia formalnego, wymóg stoi w sprzeczności z wymaganiami normy na którą
sam Zamawiający się powołuje tzn. IES LM-80 TM-21. Treść zawarta w danym dokumencie
głosi jasno, że:



Tłumaczenie na jęz. Polski:
„Pomiędzy pomiarami fotometrycznymi diody LED powinny pracować w minimum dwóch
referencyjnych temperaturach (Ts). Referencyjna temperatura i prąd muszą być wybrane
odpowiednio do planowanej aplikacji, rekomendacji producenta i ewentualnie danych z innych
testów. Co najmniej jedna z wybranych temperatur referencyjnych musi wynosić 55*C lub
85%C. Te temperatury najczęściej używa się w przemyśle. Użycie jednej z tych temperatur
pozwoli w łatwy sposób porównać różne produkty.”

Fragment z IES LM-80, dotyczący temperatur Tc (Ts)

Zatem należy podkreślić ponad wszelką wątpliwość, iż głównym czynnikiem przy doborze
temperatur referencyjnych są warunki pracy, które pojawiają się w rzeczywistych aplikacjach,
a jako obowiązkową jedną z dwóch temperatur referencyjnych norma LM80 wskazuje Tc = Ts
= 55*C lub 85%C dobraną odpowiednio do zastosowania diody LEDi w zgodzie z rekomendacją
producenta. Nadmienić trzeba, że zgodnie z LM80, producent może określić również trzecią
temperaturę, przykładowo Tc = 95 st C, lub 105 st C lub nawet 125 st C, której wartość jest
wybierana dobrowolnie przez producenta i służy ona określeniu trwałości strumienia śwatła
dla aplikacji dotyczących specjalnych i trudnych warunków pracy opraw, spotykanych np.
w ciężkim przemyśle (huty itp.). Dodatkowa, trzecia temperatura nie jest obligatoryjna i ma
charakter komercyjny.
W zgodzie z powyższymi zapisami i w celu określenia racjonalnych parametrów
odpowiadających realnym i obiektywnym uwarunkowaniom, Zamawiający powołując się na
dokument IES LM80 TM-21 powinien wymagać parametru trwałościowego strumienia światła
opisanego parametrem L80B10 min. 100 000h przy Tc = Ts = 55 stClub 85 st.C, w zależności
od faktycznie panującej temperatury na module Tc dla danej aplikacji.
W praktyce, określenie wartości temperatury w punkcie Tc wygląda następująco: najpierw
wykonywany jest test termiczny opraw i ustalana jest informacja, jaką temp ma moduł LED
w pkt Tc. Informację jaka temp jest w pkt Tc musi zostać odniesiona do raportu. Zgodnie
z zasadą TM-21 konieczne jest odniesienie się do pierwszej wyższej temp z raportu LM80.
Dlatego, jeśli temp w pkt Tc podczas badań termicznych kształtuje się w okolicach np. 60*C
(przykładowa temperatura na module LEDowym wewnątrz oprawy oświetleniowej pracującej
w temperaturze otoczenia +25c), to nie możemy odnieść się do temperatury Tc= 55 st C,
a należy rozpatrzyć trudniejszy przypadek, pierwszej wyższej temperatury, czyli Tc = 85 st C

narzuconej przez LM80.
Dodatkowym i jakże istotnym czynnikiem, dla którego powinien być dopuszczony wymóg
trwałości strumienia światła dla opraw ulicznych opisany: „77wałość strumienia światła oprawy
mierzona parametrem L80B10 dla temperatury Tc odpowiadającej danej aplikacji, czyli
faktycznym warunkom temperaturowym panującym w oprawie, zgodnie z IES LM-80 TM-21
przynajmniej dla jednej z dwóch referencyjnych temperatur Tc = 55st Club Tc = 85 st C, dla
min. 100 000h.”jest fakt, iż Zamawiający w wymogach technicznych dla opraw parkowych
i stadionowych nie wymaga i nie określa temperatury Tc. Wymogi dla tych opraw są
następujące:
Oprawy Parkowe(p.3):
„Trwałość diod min. 100 000h z zachowaniem min. 80% nominalnego strumienia świetlnego.”

Oprawy stadionowe (p.4):
„min. żywotność (L80B10) - 100 000 h”

Dla powyższych opraw Zamawiający stawia wymóg w prosty i otwarty sposób, bez zbędnego
ograniczania nierealnymi temperaturami Tc na poziomie 105 st C. Nie oznacza to jednak, że
w uznaniu Zamawiającego, dane oprawy mają niższą rangę względem opraw ulicznych,
ponieważ wobec np. oprawy parkowej wymagane są również odpowiednie certyfikaty i dane
fotometryczne:



„” Sterowaniei certyfikaty takie same jak dla opraw drogowych (ppkt1)i 2)).
— Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego
potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania,
klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,
strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny
— Dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia
fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux)”
Podkreślenia również wymaga, że wszystkie oprawy pracują w takich samych temperaturach
otoczenia.

Odpowiedź:
Wczytując się w treść i argumenty przedstawione w pytaniu przy założeniu, że Zamawiający
nie posiada aż takiej wiedzy specjalistycznej w tym zakresie nie podejmuje się ocenyracji
Pytającego. Wydaje się, że „coś jest na rzeczy”. Dlatego też nie mając obecnie przekonania do
zasadności zapisów zawartych w SWZi ST Zamawiający wykreśla_ zapis odnoszący się do
parametrów oprawyw zakresie punktu:
„Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L80810 dla temperatury TC =
105*C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)” -treść wykreślona
Pozostałe wymagane parametry i wymagania pozostają bez zmian.

Pytanienr13:Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga by Wszystkie oprawy oświetleniowe
w zakresie dla: dla ppkt 1) i 2) dla ppkt 3) dla ppkt 4)

muszą pochodzić od tego samego producenta.

Zapoznaliśmy się z wyjaśnieniami i prosimy o doprecyzowanie wymagań i wyjaśnień już
udzielonych w przedmiotowym zakresie, tak by zwiększyć przejrzystość wymagań
i identyczną ich interpretacje przez Wykonawców.
Wnosimyo potwierdzenie, że wymaganie jednego producenta nie dotyczy łącznie wszystkich
opraw z wszystkich segmentówa jedynie podziału że dane oprawy:
Oprawy w zakresie dla ppkt 1) i 2) muszą pochodzić od jednego producenta
Oprawy w zakresie dla ppkl 3) mogą pochodzić od drugiego producenta
Oprawy w zakresie dla ppkt 4) mogą pochodzić od trzeciego producenta

Obecny zapis wymusza na wykonawcach ograniczenie się do tylko jednego producenta opraw
oświetleniowych dla wszystkich trzech typów opraw (ulicznych, parkowych i stadionowych)
będących przedmiotem zamówienia. Jest to ograniczenie dla wykonawców,którzy na drodze
optymalizacji oferty mogliby złożyć ją z użyciem opraw pochodzących od różnych producentów.
Zapis ma na celu faworyzowanie tylko jednego producenta opraw. Zrozumiałym wymogiem
jest uszczegółowienia aby oprawy jednego typu (np. uliczne) pochodziły od jednego
producenta, gdyż pozytywnie wpłynęłoby to na wygląd i wizerunek przestrzeni miejskiej oraz
łatwość przeprowadzenia konserwacji opraw.
Natomiast niezrozumiałym jest nadmiarowe uszczegółowienie aby wszystkie typy opraw
pochodziły od jednego producenta, bowiem ujednolicenie wizerunku gminy poprzez
zastosowanie jednego producenta dla opraw ulicznych, parkowych oraz naświetlaczy, które
mają różny wygląd i zastosowanie oraz będą instalowane na różnych obszarach ulicznych jest
bezcelowe i powoduje ograniczanie konkurencji.



Ponadto, Zamawiający w przypadku tak postawionego wymagania poza istotnym
ograniczeniem konkurencyjności eliminuje możliwość zaoferowania lepszych rozwiązań
dedykowanych jako oprawy uliczne a odrębnie parkowe oraz naświetlaczy od różnych
producentów odpowiednio w zależności którego producenta oprawy w danym segmencie są
lepsze czy to ze względu na optykę, trwałość czy właściwości materiałowe lub
funkcjonalne. Jak pokazuje wiele dotychczas przeprowadzonych postępowań przetargowych
wymaganie ograniczające konkurencyjność jest nieuzasadnione i niecelowe, a zamawiający
finalnie w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania optymalizacji jakościowej
oferowanych opraw modyfikowali wymagania dopuszczając zaoferowanie opraw różnych
typów od różnych producentów.

Jesteśmy przekonani, że Zamawiającemu jako podmiot wydatkujący środki publiczne,
zależy na właściwym przeprowadzeniu postępowania, optymalnie otwartego na
konkurencyjność, gwarantującego uzyskanie przedmiotu zamówienia o wysokiej jakości
z poszanowaniem przepisów prawa i nie narażaniem się na zarzuty naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Dodatkowo uzyskania ofert mieszczących się w budżecie
Zamawiającego co jest możliwe do uzyskania przy zachowaniu konkurencyjności
i dopuszczenia optymalizacji ofert. Dlatego wnosimy o uwzględnienie wskazanych zastrzeżeń
bowiem pozwalają one na zachowanie wysokich wymagań przy zachowaniu właściwej
konkurencyjności i gwarantujących uzyskanie produktów o najwyższych parametrach
technicznych, funkcjonalnych, trwałościowych renomowanych producentów w pełni
certyfikowanych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymaganie jednego producenta nie dotyczy łącznie wszystkich
opraw z wszystkich segmentówa jedynie podziału że dane oprawy:
Oprawywzakresie dla ppkt 1) i 2) muszą pochodzić od jednego producenta
Oprawy w zakresie dla ppkl 3) mogą pochodzić od drugiego producenta
Oprawywzakresie dla ppkt 4) mogą pochodzić od trzeciego producenta

Pytanienr14:W warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający określił, że Wykonawca musi posiadać
wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzony certyfikatem
ISO/IEC 27001. Zgodnie z art. 112 PZP Zamawiający winien określić warunki udziału
w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając
je jako minimalne poziomy zdolności. W przedmiotowym postępowaniu brak jest elementów,
z których wynika konieczność posiadania certyfikatu, tym samym nie ma konieczności
stawiania takiego warunku. Dodatkowo należy podnieść, że stosowanie takiego warunku przez
Zamawiającego będzie skutkować znacznym ograniczeniem konkurencyjności ofert, poprzez
wielkoskalowe wykluczenie potencjalnych Wykonawców, którzy pomimo nie posiadania ww.
certyfikatu posiadają wiedzę i doświadczenie nabyte przy pozytywnej realizacji tożsamych do
przedmiotu zamówienia zadań. Warunki udziału w postępowaniu powinny wynikać
z przedmiotu postępowania a w rzeczonym przedmiocie brak jest elementów nakazujących
posiadanie certyfikatu dlatego też zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu
z warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:
Zamawiający wcześniej w odpowiedzi na pytanie nr 10 również w odpowiedzi na pytanie nr 6
(blok pytań i odpowiedzi oznaczony „...2”) odniósł się do zagadnienia poruszonego wyżej.
Taki certyfikat musi posiadać „Wykonawca” oznacza to, że np. w przypadku konsorcjum może
to być jeden z jego partnerów. Wykonawca ma możliwość, w celu spełnienia warunków,
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powołania się także na zasoby podmiotów trzecich. Sprawę tę regulują zapisy Rozdziału VII
pkt 5 i pkt 6 SWZ. Ważne jest, 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 87 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.
Zamawiający nie wykreśla zapisu pkt VII 2.4.4 SWZ.

Pytanie nr 15:
Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy wymienić również złącza bezpiecznikowe
w słupach oświetleniowych oraz przewody od złącza bezpiecznikowego do oprawy.

Odpowiedź:
Zamówienie dotyczy wymiany istniejących opraw na oprawy z modułami LED (wszystkie
istniejące oprawy sodowei wskazane przez Zamawiającego istniejące oprawy LED). Wszystkie
istniejące punkty oświetlenia zewnętrznego są czynne co potwierdza, że nie występuje problem
niesprawnej instalacji elektrycznej wewnątrz słupa oświetleniowego. Określając przedmiot
zamówienia Zamawiający nie brał pod uwagę konieczność wymiany złącza bezpiecznikowego
w słupach oświetleniowych oraz przewodów od złącza bezpiecznikowego do oprawy. Istnieją
i są dostępne systemy sterowania oświetleniem spełniające oczekiwania Zamawiającego
określone w SWZ,które nie wymagają wymiany sprawnych elementów,o których w pytaniu.
Jeżeli Wykonawca będzie wdrażał system, który wymaga wymiany tych obecnie sprawnych
elementówwsłupie oświetleniowym to jego wybór. Wówczas musi takie „dodatkowe”koszty
brać pod uwagę.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający wymaga zabudowania w istniejących szafkach kompensatorów mocybiernej
pojemnościowej?

Odpowiedź:
Nie. Sprawa kompensacji mocy biernej nie dotyczy obecnie prowadzonego zamówienia
publicznego. Dopiero po dokonanej modernizacji oświetlenia (wymianie opraw) Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania audytu efektywności energetycznej urządzeń oświetlenia
drogowego i placów na terenie gminy w aspekcie generowanej mocy biernej na
poszczególnych obwodach oświetlenia drogowego. Wskazania audytu będą podstawą oceny
czy wymagana jest kompensacja mocy biernej, a jeżeli tak to, na których obwodach jest ona
uzasadniona kosztowo. Sprawa związana z ewentualnym wdrożeniem kompensacji mocy
biernej będzie związana z innym, późniejszym zamówieniem publicznym.

z up. Wójta
woN'V

mgr inż. Kbman Jaworski
Zastępca Wójta
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