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Dotyczy: post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego na „ModernizacjQ o^wietlenia
drogowego na terenie Gminy Ostr6w Mazowiecka"

Dzialajac wimieniu Zamawiajqcego, Gminy Ostr6w Mazowiecka z siedzib^ wOstrowi
Mazowieckiej przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostr6w Mazowiecka, na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych przekazuj^ treSd zapytart
wraz z wyjainieniami:

Pytanie 1.

Uprzejmie prosz? o potwierdzenie, iz karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikaty dia wszystkich
proponowanych do realizacji zamowienia opraw oiwietlenia ulicznego nalezy ztozyc wceiu
doprecyzowania co jest treSciq oferty kazdego Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga, zgodnie z trekiq zatqcznika la do SIWZ, aby do oferty wykonawca dotgczyi
karty katalogowe opraw, deklaracje zgodnokt oraz certyfikat ENEC dia proponowanych opraw.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zqdania dodatkowych dokumentdw potwierdzaj^cych
oferowane parametry techniczno-urytkowe opraw na etapie pbzniejszym, w tym do z^danla
przedstawienia prdbek opraw.

Pytanie 2.

Uprzejmie prosze oinformacje, czy sktadane karty katalogowe opraw oSwietleniowych maje
jednoznacznie wska^ywa^ co jest trekiq oferty (jaki asortyment) ?
Odpowiedz:

Karty katalogowe opraw powinny zawierad informacje o typie oprawy, jej mocy, strumieniu, oraz
innych parametrach technicznych i uzytkowych opisanych i wymaganych w SIWZ i zafecznikach. Na
podstawie kart katalogowych Zamawiaj^cy podejmie wstepne decyzje o spetnieniu warunkbw
technicznych przez proponowane oprawy.

Pytanie 3.

Zamawlajecy w dokumentacji nie doprecyzowat ojaki rodzaj certyfikatu ENEC jest wymagany.
Uprzejmie prosze o potwierdzenie, ze chodzi o certyfikat ENEC Plus ?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy doprecyzowat w SIWZ i zatqcznikach, iz wymaga certyfikatu ENEC dia proponowanych
opraw. Zapis ten pozostaje bez zmian.

Pytanie 4.
4/ Czv Zamawiaj^cy w celu ograniczenia zuzycia energii planuje wymtem^ tegaiy aslronotntcTne w
cell) ujednolicenia czasu zai^Mnia/wytgczema oraz czy pozqdanc jest:
a/ uwzglednienie warunkOw atmosferycznych dia procesu Uerowania? (sterowoik ♦ uuinik
zmierzchOMry) kazdej ualy
b/ uwzgl^dnienie redukcji mocy oiwettenia LED. poprzcz zastosowanie sterownikiSw redukcjl mocy
(montowanych ov oprawie lub jei obrgbiel t mozlinwicia ^upowego propamowania z ww.
cterownikOw astrorwmicznych rabudowanych w srafi^^

Istnlejc moiliwoid programowania do 5 progow czasowych i poziomdw redukcji t pozwmu
sterowntka aslronomicznego w uaHe oiwietlenkiwej.

Redukcja mocy uynrwj ma na celu wprowadzenia dodatkowych oszczgdrxzScI ngdu ZO-30% cHa mocy
juz zmodemizowanej.

Odpowiedt:

Zamawiaj^cy w SIWZ I STWiOR zawart opis parametrdw wymagaoego systemu sterowania z poiloinu
jzafek oswietiemowych prosimy o zapoznanle z nlm. Na etapie obecn^ postgpowaiMa
Zamawfajgcy me pr7ewldu)e wymiany zegardw astronomiunyLh
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ad. 4/ Zapis SWIZ pkt. 4.2.1.5 brzmi: Zamawiajqcy przewiduje montaz uWadow sterujqcych w szaftich,
oraz powyzsze "Zamawiajqcy w SWIZ i STWiOR zawart opis parametrdw wymaganego systemu
sterowania z poziomu szafek oiwietleniowych" oraz "Zamawiajqcv nie przewiduje wymiany zegardw
astronomicznych". Prosimy o jednoznaanq odpowiedz co do koniecznoici montazu/wymiany uktadu
sterowania bqdz okre^ienia jego wymogdw. Zapisy i odpowiedz Jest sprzeczna.
Odpowiedz:

Montaz ukladow steruj^cych w szafach oznacza montaz sterownik6w reguhjjqcych poziom nat^zenia
oswietlenia. Zegary astronomiczne sterujqce czasami wt^czania iwytqczarHa zasilania pozostaj^ bez
zmian.

Pytanie 5.

2/ Zgodnie z warunkami zasilania 1 zaptsami UR£ podtaczane odbiomiki do sled energetycznej musza
utrzymac cosfi > 0.93 oraz tg. < 0,4 tzn. uWad winien byd skompensowany. Brak kompensacji mocy
blernej |w przypadku LEO mocy biemej pojemno4ciowei) bedzie skutkowad z nalitzeniem opiat za
energie biem^ poJemnoSciowa. ktdra jest 3x drozsza od mocy czynnej. Czy Zamawiaj^cy przewiduje
zastosowanie kompensacji mocy biernej? oraz czy szafy / stacje zasilaj^ce oiwiettenie posiadaja doJd
miejsca na ich zabudow^? Czy mozliwa jest kh ewentuaina rozbudowa?

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisami STWiOR (str, 6). uktad zasilaj^cy musi w obszarze pracy jzardwno przy 100% Jak
1 przy planowanej redukcji) utrzymad cos fi >0,93. Na etapie obecnego postepowania ZamawiaJ^cy
nie przewiduje instalacji dodatkowych lAladdw kompensacji mocy biemej w szafadi
oiwietleniowych.

Ad. 2/

Obecnie na rynku oswietleniowym nie ma opraw LED, ktdre same w sobie kompensujqc moc biernq
pojemnoSci^ zarowno w trakcie pracy 100% jak i przy redukcji. Obecne zasilacze posiadajq mozliwosc
utrzymania PF na dose wysokim poziomie, nawet 0,98-0,99 ale i tak generujq moc biemej
pojemno^ciow^l

Obecnie na rynku nie ma zasilaczy LED, ktore majq wbudowanq kompensacji mocy biemej, zatem nie
jest moziiwe spetnienie powyzszego zapisu.

- Czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz urz^dzer^ kompensacji mocy biernej w szafach?
• W przypadku odmowy zabudowy dodatkowych urzqdzer^ Zamawiaj^cy zgadza sii na pokrycie
kosztow zwiqzanych z wystqpieniem optat za energi? biernq?
Odpowiedz:

Na etapie postipowania Zamawiajqcy nie przewiduje montazu dodatkowych uktadOw kompensacji
mocy biernej w szafach o^wietleniowych. Ewentuaina decyzja dotyczgca takiego zadania zostanie
podjita po ewaluacji efektow modernizacji.

Pytanie 6.

Prosimy o udost^pnlenie warunkow enei^etycznych PGE/Wyszk6w dot. zadania modemizacji
oswietlenia.

Odpowiedi:

Zamawiaj^cy nie posiada wydanych warunk6w energetycznych PG^/Wyszkow dot. zadania
modemizacji oswietlenia.

Pytanie 7.

Czy Zamawiaj^cy posiada podpisan^ umow^ dzierzawy siecl od PGE w petnym zakresie zadania?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie posiada podpisanej umowy dzierzawy sleet od PGE w petnym zakresie zadania.

Pytanie 8.

Czy Zamawiajacy udost^pni mapy / plany Gminy do sporzadzenia dokumentacji Wykonawczej {do
uzgodnienia z PGE)
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Odpowiedz:

Zamawiajqcy udost^pni posiadane mapy w celu przygotowania dokumentaqi powykonawczej.

Pytanie 9.

Zatacznik IB do SWiZ

pkt. 2.2.4.6

ef uklad zasllajqcy ma miec moiltwoic zaprogramowania 5-stopniowqj autonomicznej reduhcji

moc},

4/ W Jaki sposdb Zamawiajqcy przewiduje programowanie czasdw redukcji?
- przewodowo (koniecznoid ingerencji w opraw^, praca na wysoko^ci, programowanie z poziomu np.
komputera}

- bezprzewodowo np. poprzez technologic NFC rdwniez z poziomu oprawy, konieczno^ pracy na
wysokoici)

- bezprzewodowo np. z poziomu ziemi programowanie iokalne poprzez np. biuetooth, wifi?
4a/ Jakie czasy redukcji nalezy przewtdziec?
4b/ Jak czcsto Zamawiajqcy b^dzie dokonywai korekty czas6w redukcji?
4c/ Czy dia o^wietlenia zredukowanego nale^ wykonad pomiary fotometryczne w celu
potwierdzenia spelnienia norm?
pkt. 4

5/ Prosimy o podanie ilodcl zabezpieczeh do wymiany danego typu BZO t IZK.
6/ Prosimy o podanie iloici wysicgnikdw nie podlegaj^cych wymianie (do malowania) ze wskazaniem
czyjc $4 wiasnosciq (Gmina / PGE)

pkt. 2.2.i

i) Zakres temperatiirpracy od -dif do +45"

7/ Czy Zamawiajqcy dopuki oprawy o temp, pracy o temp, pracy do +40 oC (wraz z zabezpieczeniem
termicznym przed przegrzaniem)

Zatacznik lA do SWIZ

8/ Czy Zamawiajqcy udostcpni wzorcowe obliczenia fotometryczne dia ktdrych zostafy
sklasyfikowane oprawy o mocach 25W, 33W, SOW i 76W z ich
wraz z potwierdzeniem spetnienia wymaganych norm dia danych drog/miejscowosci?
9/ Czy Zamawiajccy udostcpni tzw. dane wsadowe w celu doboru wtaiciwych opraw pod kqtem
rozstawu stupdw, wysokosci montazu opraw, nawisu czy tez odsunlQCia stupow od kraw^dzi drogi
oraz wymagania dot. wlaiciwej klasy oiwietleniowej danej drogi?
(jest to zwiqzane z redukcJc mocy, jako jeden z parametrow podlegajqcych ocenie)
Odpowiedzi:

Ad. 4. Zamawiajccy przewiduje sterownie oprawami danego obwodu owietleniowego po linii
zasilajqcej nN z poziomu szafy odwietleniowej. Z^odnie z zapisami w STWiOR kazda oprawa powinna
byd wyposazona w sterownik lub zasilacz umoziiwiajccy realizacjg opisanych w STWiOR
funkcjonalnoki, w tym bezptatnej grupowej zmiany harmonogramu redukcji przez uzytkownika bez
uzycia specjalistycznych narzcdzi oraz bez uzycia podno^nika.
Komunikacja Zamawiaj^cego ze sterownikiem w szafie o^ietieniowej moze odbywad
bezprzewodowo.

Ad. 4a. Zamawiajccy opisat swoje wymagania odnoinie czasdw redukcji w rozdziaie 18 SIWZ.
Doktadne czasy i poziomy redukcji sc elementem oferty wykonawcy.

Ad. 4b. Zamawiajqcy nie przewiduje cz^stych korekt czas6w redukcji Korekty mogq wynikad
z zaistnienia zdarzert nadzwyczajnych (np. wypadek) lub zmiany funkcji oSwietlanego terenu.
Ad. 4c. Zamawiajqcy wymaga spetnienia norm dia oswietlenia bez redukcji.
Ad. 5. Zamawiajccy nie posiada wiedzy na temat doktadnej ilo^l poszczegolnych rodzajdw
zabezpieczeh. Zamawiajccy sugeruje dokonanie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.
Ad. 6. Zamawiajccy zmodyfikowat Zatacznik nr IB do SIWZ, gdzie zrezygnowat z wymi^u oczyszczenia
i malowania 268 wysicgnikow niepodlegaJccych wymianie.
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Ad. 7. Zamawiajqcy podtrzymuje wymagania odnosnie temperatury pracy na poziomie MS^C.
Ad. 8. Zamawiajqcy nie udost^pni wzorcowych obliczen fotometrycznych. Przyj^te dane mocowe
wynikajq z przyktadowych obliczen okazanych Zamawiajgcemu, zgodnie z ktorymi normy
oswietleniowe zostaty spetnione.

Ad. 9. Zamawiajqcy nie posiada zestawu danych wsadowych do obliczen. Prz^otowanie obliczen
bazowych stanowi jedno z zadah wykonawcy. Zamawiajqcy sugeruje dokonanie wizji lokalnej
i pozyskanie przykiadowych danych wsadowych do obliczeh przed ztozeniem oferty. ZamawiaJ^cy
zastrzega sobie prawo do weryhkacji obliczen w oparciu o wizj^ lokaln^ dokonanq razem
z wykonawcy.

Pytanie 10.

Zwracam si^ z prosbq o udost^pnienie zestawienia danych wsadowych niezb^dnych do wykonania
obliczen fotometrycznych dla zakresu prac opisanych w SlWZ'ie w rozdziale 4. Opis przedmiotu
zamdwienia. Zestawienie danych wsadowych jest niezb^dne do opracowania projektu modernizacji
wraz z obliczeniami fotometrycznymi.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie posiada zestawu danych wsadowych do obliczen. Prz^otowanie
obliczeh bazowych stanowi jedno z zadah wykonawcy. Zamawiaj^cy sugeruje dokonanie wizji lokalnej
i pozyskanie przyktadowych danych wsadowych do obliczert przed ziozeniem oferty. Zamawlajqcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obliczen w oparciu o wizj^ lokaln^ dokonanq razem
z wykonawcq.

Pytanie 11.

Czy miejsce dla sktadowania materiatdw z demontazu nalezqcych do Gminy b^dzie wskazane na
terenie Gminy? Czy PGE juz wskazafo sposdb zagospodarowania materiafdw nalezqcych do PGE?
Zgodnie z par. 3 ust. 5 plac/teren, na ktorym b^dq prowadzone prace podlega ochronie przez
wykonawcq od zniszczeh i kradziezy - czy to jest wykonalne przy tego rodzaju pracach?
Odpowiedi: Zamawiajqcy wskaze miejsce sktadowania eiementdw pochodzqcych z demontazu. Z
chwilq dostarczenia elementdw przez Wykonawcq, odpowtedziainoK za nie przechodzi na
Zamawiajqcego.

Pytanie 12.

Czy uprawnienie Zamawiajqcego do zqdania dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad (par.
9.2.2) dotyczy tyiko elementu wadliwego czy catego przedmiotu umowy?
Odpowiedz: Przedmiot umowy sktada siq z produktdw, urzqdzeh oraz robocizny. Wszystkie te
elementy powinny by£ wolne od wad.

Pytanie 13.

Prosimy o ograniczenie tqcznej odpowiedzialno^ci kontraktowej Wykonawcy do 100% wartoid
kontraktu.

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie zmienia warunkow odpowiedzialno^ci kontraktowej.

Pytanie 14.

Prosimy o wytqczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody po^rednie.
Odpowiedz: Zamawiajqcy nie zmienia zakresu wytqczeh odpowiedzialnoki.

Pytanie 15.

Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych do 10% warto^i kontraktu.
Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wprowadzi limitu kar umownych.

Pytanie 16.

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq zapisow umowy poprzez nalkzanie kar umownych za
zwtokq Wykonawcy, a nie za opdznienie wykonania umowy?
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Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza ̂ ody na zmian^ zapisdw umowy. Zamawiaj^cy przypomina,

ze opoznienie wykonanta umowy jest zawinione przez wykonawc^. Wzdr umowy zawiera zakres
dopuszczalnych zmian umowy, w tym terminu wykonania, wynikaj^cych z przyczyn zewn^trznych, nie
zawinionych przez wykonawcQ.

Pytanie 17.

Czy uktady steruj^ce o^wietieniem b^dq montowane w istniejqcych szafkach o^ietleniowych?

Odpowiedi: Uktady sterowania redukcjq o^wietlenia mog^ byd montowane w istniejqcych szafkach
Jako jedno z dopuszczalnych rozwiqzah.

Pytanie 18.

Jezeii montaz ukladow sterujqcych o^ietieniem jest planowany w istniejqcych szafkach, prosimy o

informacj^ czy wymiary szafek 54 dostosowane do zmian?
Odpowiedz: Wykonawca wybierze sposdb montazu i rodzaj urz^dzeh steruj^cych. Poniewaz montaz
w istniejqcych szafkach jest jednym z dopuszczalnych rozwi^zah, Zamawlajqcy nie sprawdzat
dostosowania wymiarow szafek do urz^dzeh, gdyz Zamawiajqcemu nieznany jest rozmiar urz^dzeh
i ich ostateczne umiejscowienie.

\  w6jt ,
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