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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
„W związku z wyszczególnionymi poniżej zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia „Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach" – zał. nr 12 do SIWZ,
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia.
W rozdziale 2, punkcie 2.1 zał.nr 12, Zamawiający zawarł wymagania dotyczące opraw i systemu
sterowania, w tym m.in. zapis jak poniżej:
„Bezprzewodowa komunikacja z oprawą poprzez standard Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego
(z poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności
fizycznego dostępu do oprawy”.
Jednocześnie w punkcie 2.2. Zamawiający zdefiniował „Wymagania odnośnie systemu sterowania
i zarządzania oświetleniem” w których zapisano m.in.
System powinien umożliwiać, monitorowanie, sterowanie i konfigurowanie elementów oświetlenia. …
Oprogramowanie z centralnego serwera komunikuje się z oprawami za pośrednictwem interfejsu
Bluetooth. … Użytkownik może zdalnie i bezprzewodowo włączać/wyłączać oprawę, dostosować
krzywą ściemniania czy odczytać podstawowe dane diagnostyczne. … Użytkownik będzie miał
możliwość odczytania m.in. takich parametrów jak: - łącznej ilości załączeń oprawy; - łącznego czasu
pracy źródeł LED; - łącznego czasu pracy zasilacza; - łącznego czasu pracy oprawy w stanie
czuwania; - łącznej liczby zdarzeń związanych z nieprawidłowym wyłączeniem oprawy; - stanu
zasilania (np. napięcie wyjściowe, max. napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy, max. prąd wyjściowy,
moc wyjściowa, max. moc wyjściowa); - rzeczywistej temperatury panelu LED (jeżeli panel LED
posiada taką możliwość); - max. lub min. temperatury panelu LED (jeżeli panel LED posiada taką
możliwość); - rzeczywistej temperatury pracy zasilacza; - max. lub min. temperatury pracy zasilacza.”
1. Zapisy jw. wskazują jednoznacznie na wybór jednego rozwiązania, oferowanego na rynku przez
Firmę Schreder. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający musi przygotować i prowadzić
postępowanie przetargowe w sposób, który zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji.
Jednocześnie art. 29 ust. 2 ustawy PZP w jednoznaczny sposób stanowi, iż niedopuszczalne jest takie
opisanie przedmiotu zamówienia, które ogranicza uczciwą konkurencję.

Informacja, która znajduje się w specyfikacji opraw i systemu sterowania wyszczególniona powyżej
narusza oba wymienione przepisy i wskazuje na konkretnego producenta tj. Schreder. Opis
przedmiotu zamówienia w obecnej formie ogranicza dostęp do zamówienia gdyż możliwy jest
wyłącznie przy zastosowaniu rozwiązania jednego producenta opraw oświetleniowych.
2. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wymagania zawarte SIWZ nie mogą
preferować konkretnego podmiotu. Ustawodawca zakazał określenia rygorystycznych wymagań
parametrów technicznych, nieuzasadnionych obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, tym bardziej
jeżeli skutkuje to ograniczeniem ilości podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Takie
postępowanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji.
3. Ponadto zapisy jw. są niespójne i w rzeczywistości na ich podstawie Zamawiający nie osiągnie
celu zawartego w Dziale III, p.1 SIWZ. Zgodnie z nim, przedmiotem zamówienia jest m.in. „instalacja
systemu sterowania oświetleniem, który umożliwi automatyczną zmianę, parametrów oświetlenia,
dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to
również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy oświetlenia”.
Analizując zapisy OPZ dotyczące systemu sterowania (przytoczone powyżej) można odnieść
wrażenie, że Zamawiający został wprowadzony w błąd odnośnie rzeczywistych funkcjonalności
systemu sterowania, którego oczekuje. Komunikacja z oprawami przy zastosowaniu protokołu
Bluetooth, jest z racji technologicznych ograniczona do niewielkich odległości (teoretycznie 30m,
realnie 10-15m). Praktycznie Zamawiający będzie miał w danej chwili możliwość zmiany parametrów
bądź sczytania danych diagnostycznych, wyłącznie z oprawy przy której znajdzie się operator ze
smartfonem. Zdecydowanie nie jest możliwe zbudowanie na tej bazie systemu, monitorującego
zdalnie infrastrukturę oświetleniową zmodernizowaną w oparciu o rzeczone postępowanie a tym
bardziej dostosowanie go do bieżących wymagań wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych.
W związku z powyższym wnoszę o wykreślenie opisanych w p.2.1 oraz 2.2. wymagań oraz
zdefiniowanie wymaganych funkcjonalności systemu w sposób zgodny z PZP.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmian w zapisach w punkcie 2.1 szczegółowego opisu zamówienia
Z:
„Bezprzewodowa komunikacja z oprawą poprzez standard Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego
(z poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności
fizycznego dostępu do oprawy”.
NA:
„Bezprzewodowa komunikacja z oprawą poprzez standard Bluetooth 4.1. lub równoważny (poprzez
zastosowanie słowa równoważny zamawiający rozumie każdy system wykorzystujący
bezprzewodową transmisję danych) Możliwość zdalnego (z poziomu gruntu) przeprogramowania oraz
diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do oprawy ”.
Jak również zamawiający dopuszcza każdy system wykorzystujący komunikację radiową, który
spełnia minimalne parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie
2.2. pod warunkiem, iż jego obsługa będzie bezkosztowa przez cały okres gwarancji.
Na bazie powyższego zamawiający informuje, iż każdy dostępny system sterowania wykorzystujący
komunikację radiową spełnia parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia. Odnosząc się
do poniższych zapisów „instalacja systemu sterowania oświetleniem, który umożliwi automatyczną
zmianę, parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze
zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy
oświetlenia”

Zamawiający nie oczekuje zmian w czasie rzeczywistym. Zamawiający kierując się interesem
publicznym oraz dyscypliną finansów publicznych oczekuje rozwiązania najkorzystniejszego cenowo
dlatego też szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opracowany w taki sposób aby dopuścić
jak najwięcej rozwiązań dostępnych na rynku, zmiana przedmiotowych zapisów doprowadziłaby do
znacznego zawężenia konkurencji, dlatego też zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy.
Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści SIWZ.
Pytanie 2
„Proszę o wyjaśnienie dlaczego zgodnie z działem V SIWZ punkt nr 4.2 osoba pełniąca funkcję
kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej winna jednocześnie dysponować uprawnieniami do prac pod napięciem PPN ?
Kierownik robót nie jest osobą bezpośrednio wykonującą czynności montażowe w technologii PPN.
Zrozumiałym jest fakt, iż jednocześnie osoba kierownika robót w specjalności elektrycznej dysponuje
świadectwem kwalifikacyjnym dla dozoru chociaż w tym przypadku uprawnienia kierownika robót w
swym zakresie obejmują również nadzór nad robotami elektro montażowymi.
Taki zapis SIWZ w znaczącym stopniu ogranicza konkurencyjność w myśl zapisów ustawy zamówień
publicznych zatem wnosimy o jego zmianę.”
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania uprawnień PPN i świadectwa kwalifikacyjnego
do dozoru od kierownika robót, jednakże wymaga aby minimum jedna osoba w zakresie
zespołu określonego w SIWZ posiadała świadectwo kwalifikacji typu ,,D”
Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści SIWZ.
Pytanie 3
„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 03.01.2020r. zwracam się do Zamawiającego z
prośbą o ponowne zweryfikowanie konieczności stosowania opraw oświetlenia ulicznego o odporności
na uderzania na poziomie IK09. Z uwagi, że poziom IK09 charakteryzuje się odpornością na energię
uderzenia na poziomie 10J co daje równowartość upadku ciężaru o masie 5000g z wysokości 20cm,
poziom ten dla opraw montowanych zazwyczaj na wysokości powyżej 8,0m wydaje się być
abstrakcyjny i może ograniczać uczciwą konkurencję. Warto zaznaczyć, że badanie na poziom IK
przebiega w warunkach laboratoryjnych dla ciężaru upadającego, dla opraw oświetleniowych
montowanych na słupach mamy sytuację odwrotną (ciężar jest wyrzucany w górę, co daje zupełnie
inne warunki badania). W naszej ocenie poziom odporności opraw ulicznych na uderzenia na
poziomie IK08 (odporność na energię uderzenie na poziomie 5J) jest w zupełności wystarczający do
zapewnienia właściwej ochrony opraw (zwłaszcza szklanego klosza) przed zewnętrznymi czynnikami.
W związku z powyższym zwracam się prośbą o dopuszczenie opraw oświetlenia ulicznego
o odporności na uderzenie na poziomie IK08. W naszej ocenie poziom ten gwarantuje zachowanie
najwyższych standardów jakościowych oraz finalnie wybór oferty najkorzystniejszej technicznie
i cenowo.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw ze współczynnikiem równym lub wyższym IK08.
Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści SIWZ.

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
Oprac. A. Kosmaty

