Fijewo, 18 maja 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy
GKIZP.271.1.5.2022

WYJAŚNIENIA
treści SWZ – 1
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.
zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Wymiana oświetlenia
ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa”
Pytanie 1
Zamawiający wymaga aby oprawy uliczne zostały wyposażone w autonomiczny przekaźnik
czasowy ogólnie dostępny np. APC-LED montowany wraz z zasilaczem DIM DALI.
Przykładowo wskazany przez Zamawiającego sterownik posiada również wersje do
sterowania za pomocą sygnału analogowego 1-10V, czy 0-10V. Sterowanie takie nie
ogranicza w żaden sposób funkcjonalności samej oprawy, a także zastosowanego
sterownika.
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie równoważnego
rozwiązania w postaci sterowania 0-10V lub 0-10V.
Odpowiedź 1
Zamawiający w dokumentacji postępowania przetargowego wymagał wraz z przekaźnikiem
zastosowanie w oprawie zasilacza DIM DALI, a nie zasilacza 1-10V, bądź 0-10V. Zasilacze
takie, jako bardziej nowoczesne są częściej aktualnie stosowane przez wielu producentów
opraw (m.in. PHILIPS, HELVAR, TRIDONIC). Pytający w swoich oprawach ma możliwość
zastosowania zasilaczy DIM DALI, jak również autonomicznego przekaźnika typu APC-LED,
który jest ogólnie dostępny na rynku przez wszystkich producentów opraw. Opisany zatem
w SWZ system redukcji mocy, może zatem zastosować każdy producent opraw, lub importer.
Zgodnie z interpretacją KIO, nie może dojść do sytuacji, aby wykonawcy podnosili zarzuty
rzekomego naruszenia zasady równego traktowania wyłącznie dla własnej korzyści, chcąc za
wszelką cenę sprzedać produkty znajdujące się akurat w ich ofercie. Trzeba mieć na uwadze,
że celem postępowania o zamówienie publiczne jest nabycie przez zamawiającego
przedmiotu odpowiadającego jego uzasadnionym potrzebom, a nie umożliwienie sprzedaży
posiadanego asortymentu przez wykonawców.
Pytanie 2
Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały panel wykonany z tworzywa z zamontowanym
na nim osprzętem, demontowany z oprawy bez użycia narzędzi, z tzw. Szybkozłączką. Czy
Wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający wymaga aby oprawa posiadała możliwość
demontażu elementu z osprzętem bez użycia narzędzi?
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Odpowiedź 2
Zapis taki jednoznacznie wskazuje na możliwość beznarzędziowego demontażu kpl. panela
z osprzętem elektrycznym z oprawy. Tzw. „szybkozłączka” ułatwia właśnie również taki
demontaż.
Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie tabeli z danymi wsadowymi do wykonania
obliczeń w formie edytowalnej. Tabela udostępniona w postaci zapisu do PDF, rozbijająca
poszczególne wiersze na kilka stron nie tylko utrudnia przygotowanie oferty i faworyzuje
firmę na bazie której przygotowano obliczenia referencyjne co jest niezgodne z ustawą PZP,
ale także zwiększa ryzyko popełnienia błędu przez Wykonawców co nie jest w interesie
Zamawiającego.
Odpowiedź 3
Zamawiający udostępnia Załącznik – Zestawienie opraw do wymiany – w wersji edytowalnej.
Pytanie 4
Zamawiający wymaga aby szyba oprawy posiadała odporność na uderzenia IK08.
Wykonawca zauważa, że obecnie standardowo stosowanym przez producentów jest
odporność szyby na uderzenia na poziomie IK09. W związku z zwiększeniem ryzyka
uszkodzeń opraw, w wyniku zmian klimatycznych i częstszego występowania gwałtownych
zjawisk pogodowych, oraz możliwe akty wandalizmu, szczególnie w stosunku do opraw
umieszczonych na niższych słupach, Wykonawca proponuje podniesienie wymagania
odporności szyby na uderzenia do poziomu IK09.
Odpowiedź 4
Wykonawca niesłusznie uważa, że standardowa odporność na uderzenia dla klosza wynosi
IK 09, a nie IK 08. Większość czołowych producentów właśnie posiada w oprawach odporność
IK 08. Odporność IK 09 posiada tylko kilka opraw. Zmiana parametru może zatem
spowodować wyeliminowanie z postępowania przetargowego szersze grono potencjalnych
oferentów, a jednocześnie ograniczenie konkurencji.
Jednocześnie pragniemy przytoczyć interpretację odporności na udar w zakresie IK 08, czy
IK 09. Badanie w warunkach laboratoryjnych polega na uderzeniu młotkiem o wadze 1,7kg
w oprawę z wysokości około 30 cm (IK 08), lub w przypadku IK 09, młotkiem o wadze 5kg
z wysokości 20cm.
Zamawiający podtrzymuje wymóg odporności na uderzenia w zakresie minimum IK 08.
Pytanie 5
W dokumentacji SWZ w pkt. 5, ppkt. 5.3, Zamawiający przedstawia zakres zamówienia,
w którym informuje m.in. o „montażu opraw solarnych”. Natomiast w zał. 12 w pkt. 2 ppkt.
10 widnieje zapis „montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
z zestawem solarnym”. Prosimy o informację, czego oczekuje Zamawiający – czy samego
montażu opraw solarnych na istniejących słupach, czy budowę kompletnych solarów?
Odpowiedź 5
Należy w ofercie uwzględnić montaż opraw solarnych zgodnych z zawartymi w SWZ
parametrami technicznymi, słupami ocynkowanymi ogniowo, oraz fundamentem
prefabrykowanym.
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Pytanie 6
W dokumentacji SWZ w pkt. 5, ppkt. 5.3, Zamawiający przedstawia zakres zamówienia,
w którym informuje m.in. o „demontażu i montażu wysięgników”. Niepełne wymagania dla
nowo montowanych wysięgników zostały opisane w zał.10. Prosimy o doszczegółowienie
wymiarów, tzn. jaką wysokość powinien mieć wysięgnik (długość i kąt jest podany)?
Odpowiedź 6
Wysokość wysięgników powinna uwzględniać max. wysokością zawieszenia oprawy zgodnie
z załączonym projektem oświetleniowym. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakże nie jest ona wymagana.
Pytanie 7
Zgodnie z punktem 20.1.3.4.4. SWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
„Zestawienie opraw do wymiany – z wypełnionymi kolumnami „moc projektowana”,
„scena”, „typ oprawy””. Jako, iż ma to być poniekąd uzupełnienie pliku 11463_Zal._11__Zestawienie _opraw_do_wymiany-do_przetargu, prosimy o przesłanie niniejszego pliku
w wersji edytowalnej, np. plik excel.
Odpowiedź 7
Zamawiający udostępnia Załącznik – Zestawienie opraw do wymiany – w wersji edytowalnej.
Pytanie 8
Czy Zamawiający zmieni treść §13 umowy w ten sposób, że przyjmie jako podstawę
obliczania kar umownych wynagrodzenie netto Wykonawcy?
Odpowiedź 8
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.
Pytanie 9
Czy Zamawiający zmieni treść §13 ust. 2 umowy na następującą: „Łączna maksymalna
wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, nie może
przekroczyć 10 % kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy.” i jednocześnie obniży do tej
wartości wysokość kar umownych, które przekraczają ten limit?
Odpowiedź 9
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.
Pytanie 10
Czy Zamawiający wprowadzi do umowy postanowienie następującej treści:
„Odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy ograniczona jest do równowartości 100 (stu) % wynagrodzenia netto
Wykonawcy. Strony wyłączają odpowiedzialność za szkody pośrednie, utracone korzyści.
Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy
umyślnej.”?
Odpowiedź 10
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.
Pytanie 11
Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna
przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2?
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Odpowiedź 11
Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o czas przeszkody związanej z epidemią
koronawirusa SARS-CoV-2, pod warunkiem uzyskania zgody od grantodawcy na przedłużenie
terminu realizacji projektu.
Pytanie 12
W dokumentacji SWZ w pkt. 5, ppkt. 5.3, Zamawiający przedstawia zakres zamówienia,
w którym informuje m.in. o „wymianie wiszących skrzynek sterujących z systemem
sterowania” oraz „wymianie wolnostojących skrzynek sterujących wraz z wyposażeniem”.
Prosimy o informację czy urządzenia znajdujące się w szafie również podlegają wymianie, czy
nie. Prosimy o przesłanie schematów elektrycznych skrzynek sterujących wraz z wymiarami.
Odpowiedź 12
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga, aby nową szafkę
energetyczną wyposażyć w automatyczne (nadążne) urządzenia do kompensacji mocy
biernej, „Soft Starty”, urządzenia sterujące (cyfrowy programator astronomiczny) i zasilić
przewodem AsXSn. Tym samym jasno z tych zapisów wynika, iż powinny być zamontowane
nowe urządzenia. Wymiary są w gestii wykonawcy – powinny uwzględniać montaż
powyższych urządzeń. Wielkość szafek powinna być dostosowana do montażu wszystkich
wymaganych elementów wymaganych przez Zamawiającego.
Pytanie 13
Prosimy o informację jakie są możliwości fakturowania? Czy Zamawiający ma ograniczenia
budżetowe w fakturowaniu na rok 2022 i 2023? Co będzie w przypadku kiedy Wykonawca
wykona zadanie 6-9 miesięcy przed terminem?
Odpowiedź 13
W przypadku wykonania zadania przed terminem, Zamawiający jako Beneficjent ma prawo
wystąpienia z wnioskiem o wypłatę środków z promesy udzielonej na przedmiotowe zadanie.
Zamawiający niezwłocznie dokona zapłaty Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia
po otrzymaniu środków od Grantodawcy.
Zamawiający celem zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty dokonuje
następujących zmian:
1. „14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.06.2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. „Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 11.2 SWZ do dnia 31.05.2022 r. do
godziny 09:00”
3. „17.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2022 r., o godzinie 11:00”
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
Wójt Gminy Lubawa
/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski
Wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dn. 18.05.2022 r.
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