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WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach”.
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.
Pytanie 1 dotyczące IK
Nasza firma w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się profesjonalną
realizacją dostaw i współpracuje w zakresie montażu systemów oświetleniowych, których dotyczy m.
in. przedmiotowe Postępowanie.
Wskazania wymaga, że w wyniku określenia w dniu 13.12.2019 „12_załacznik – Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia” do SIWZ, w zakresie 2.1 Oprawy uliczne „Stopień odporności klosza na
uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego
laboratorium”.
Podkreślenia wymaga, że w oparciu o posiadane przez nas i wykonawców z którymi
współpracujemy doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu umów zawieranych uprzednio
w trybie zamówień publicznych, uzasadnione jest przyjęcie, iż z uwagi zarówno na wysokość
zawieszenia oprawy, a także na stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne – na gruncie
przedmiotowego postępowania wystarczającym byłoby zastosowanie oprawy oświetleniowej
o parametrze wytrzymałości na uszkodzenia na poziomie IK08.
Firmy wykonawcze z którymi współpracujemy jako profesjonaliści na rynku usług w zakresie
montażu opraw oświetleniowych wskazują, że ze względu na wysokość zawieszenia opraw, stopień
odporności na uderzenie mechaniczne na poziomie IK08 jest w pełni wystarczające. Stawianie przez
Zamawiającego wymogu zapewnienia wytrzymałości o wyższym parametrze tj. IK 09 nie znajduje
uzasadnienia merytorycznego, funkcjonalnego ani ekonomicznego, gdyż spowoduje jedynie znaczące
ograniczenie konkurencji.
W związku z powyższym, postawiony przez Zamawiającego w treści SIWZ wymóg co do
określonego stopnia wytrzymałości opraw oświetleniowych na uszkodzenia mechaniczne należy
uznać jako wymóg nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Przywołując stanowisko powszechnie akceptowane w doktrynie prawa zamówień publicznych
chcielibyśmy wskazać, że „przepisy nie zabraniają zamawiającemu sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia na podstawie katalogów, folderów czy innych materiałów konkretnych producentów. Jego
zadaniem jest jednak wybranie z tych dokumentów takich cech, parametrów i właściwości, które są
mu niezbędne dla zaspokojenia potrzeb, a jednocześnie nie sprowadza zamówienia do konkretnego
produktu” (Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, Pieróg 2017, Wydawnictwo C.H.
Beck, wyd.14). Bardzo prosimy o informację czy w związku z tym dopuszczą Państwo oprawy z IK08?
Odpowiedź:
Parametr IK oznacza wytrzymałość mechaniczną, im wyższa wartość liczbowa parametru tym
wyższa wytrzymałość, dlatego też Zamawiający nie widzi podstaw do obniżenia
przedmiotowego parametru.

Pytanie 2 dotyczące ENEC+


Wskazania wymaga, że w wyniku określenia w dniu 13.12.2019 „12_załącznik – Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia” do SIWZ, w zakresie 2.1 Oprawy uliczne „Oprawa musi
posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający
wiarygodność podanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, certyfikat ENEC+ lub równoważny”

Według naszej wiedzy żaden polski producent nie oferuje produktów z certyfikatem ENEC+,
a dostępność produktów z oferty zagranicznych producentów jest bardzo ograniczona. Można
przeprowadzić badania krzywej światłości i strumienia świetlnego w polskich akredytowanych
laboratoriach, a długość życia i spadek strumienia świetlnego źródeł LED potwierdzić poprzez badanie
LM-80 producentów diod.
W związku z powyższym, postawiony przez Zamawiającego w treści SIWZ wymóg posiadania przez
Wykonawcę opraw z certyfikatem ENEC+ należy uznać jako wymóg nadmierny i nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
Przywołując stanowisko powszechnie akceptowane w doktrynie prawa zamówień publicznych
wskazuje, że „przepisy nie zabraniają zamawiającemu sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na
podstawie katalogów, folderów czy innych materiałów konkretnych producentów. Jego zadaniem jest
jednak wybranie z tych dokumentów takich cech, parametrów i właściwości, które są mu niezbędne
dla zaspokojenia potrzeb, a jednocześnie nie sprowadza zamówienia do konkretnego produktu”
(Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, Pieróg 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd.14).
Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający jako równoważny, upowszechniony i potwierdzający
parametry świetlne oprawy dopuści badania fotometryczne oprawy w zakresie zbadania krzywej
światłości i strumienia świetlnego z niezależnego laboratorium oraz jako potwierdzenie żywotności
źródła światła badanie LM80 dostawcy diod?
Odpowiedź:

Znak ENEC+ został opracowany na podstawie znaku ENEC, jest on uzupełnieniem znaku ENEC jego
wprowadzenie było podyktowane rozwojem technologii LED.
Przedmiotowy certyfikat podnosi jakość produktu przynosząc wymierne korzyści użytkownikowi
ponieważ otrzymuje produkt o sprawdzonej jakości i niezawodności certyfikat potwierdza
wiarygodność określonych przez producenta parametrów, wszystkie początkowe elementy
specyfikacji opraw i modułów LED są zawarte w ENEC+. Wszystkie certyfikowane produkty ENEC+
są wymienione w publicznie dostępnej bazie danych pod adresem: www.etics.org Wymóg
posiadania przez oprawy oświetleniowe certyfikatu ENEC+ nie narusza zapisów ustawy PZP
dotyczących zasad równego traktowania i zasady zachowania uczciwej konkurencji, ponieważ na
rynku polskim jest minimum kilku producentów opraw legitymujących się takim certyfikatem i
zgodnie z prawem zamówień publicznych podawanie certyfikatu ENEC jako gwaranta jakości opraw
nie ogranicza wyboru jednego typu oprawy jednego producenta. Ponadto, Zamawiający nie
wskazuje, że certyfikat ENEC+ musi być wydany przez konkretną instytucję certyfikującą. Certyfikat
ENEC+ od wielu lat jest znanym w Europie potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa opraw
oświetleniowych, i jest ukierunkowany na ograniczanie barier w międzynarodowej wymianie
handlowej. Znak ENEC+ jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów
elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm
europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC+. Certyfikacja na znak ENEC+
prowadzona jest przez organizacje certyfikujące - sygnatariuszy porozumienia ENEC+.
Sygnatariusze porozumienia uznają wyrób elektryczny noszący legalnie naniesiony znak ENEC
przyznany przez inną jednostkę na równi ze znakiem ENEC+ przyznanym przez siebie, bez żadnych

dodatkowych warunków. Sygnatariuszami porozumienia ENEC+ są: ÓVE (Austria), SGS Belgium
(Belgia), EZU (Republika Czeska), UL International Demko (Dania), SGS Fimko (Finlandia), LCIE
(Francja), ELOT (Grecja), AENOR (Hiszpania), DEKRA Certification (Holandia), TUV Rheinland LGA
Products (Niemcy), TUV SUD (Niemcy), VDE (Niemcy), NEMKO (Norwegia), BBJ (Polska), PREDOMOBR (Polska), CERTIF (Portugalia), SIQ (Słowenia), Electrosuisse (Szwajcaria), lntertek SEMKO
(Szwecja),TSE (Turcja,) TUV Rheinland InterCert (Węgry), BSI (Wielka Brytania), lntertek Testing &
Certification (Wielka Brytania) i IMQ (Włochy). Certyfikat dostępny jest dla wszystkich
producentów i jest gwarantem odpowiedniej jakości produktu. Ponieważ przedmiotowe zadanie
dofinansowane jest ze środków zewnętrznych, Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania
założonych w dokumentacji projektowej efektów ekonomicznych i ekologicznych, dlatego
Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania certyfikatu ENEC+.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Efektywne Oświetlenie Miejskie w CzechowicachDziedzicach”.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
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