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Ostrdw Mazowiecka, dnia 30.12.2019 r.

Dotyczy: post^powania o udzielenie zam6wienia publicznego na „ModemizacjQ o^ietlenia
drogowego na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka"

Dziaiajqc w imieniu Zamawiaj^cego, Gminy Ostrdw Mazowiecka z siedzlb^ w Ostrowi Mazowieckiej
przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5 tnfoimuj?, ze w ramach ww. post^wania zwrdcono si^ do
Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjainienie tre^i specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia:

1/ Czy Zamawiajqcy przewiduje zabudow^ ukteddw softstart ogranicza^cych prqdy rozruchowe
opraw LED?
Urzqdzenia stosuje si^ w celu obnizenia wartokl zabezpieczed obwodowych zgodnie z moc^
zainstaiowan^, umoziiwi to wdwczas utrzymanie selektywnoici zabezpieczed oraz mozliwo^
obnizenia mocy umownych za dostaw^ energii (zabezpieczed przedlicznikowych). Brak uktaddw soft-
start wi^z^ siQ z koniecznoici^ podniesienia wartoici zabezpieczed obwodowych, a co za tym idzie
podniesienie wartoici zabezpieczed przedlicznikowych lub w najiepszym przypadku utrzymanie ich
warto^i z przed modernizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy na etapie obecnego post^powania nie przewiduje instalacji ukfaddw softstart

2/ Zgodnie z warunkami zasilania i zapisami URE podtqczane odbiorniki do sieci energetycznej muszq
utrzymac cosfi > 0,93 oraz tg. < 0,4 tzn. uWad winien byd skompensowany. Brak kompensacji mocy
biemej (w przypadku LED mocy biemej pojemnoiciowej} b^dzte skutkowac z naliczeniem optat za
enei^i^ biemq pojemnoSciowq, ktdra Jest 3x drozsza od mocy czynnej. Czy Zamawiajqcy przewiduje
zastosowanie kompensacji mocy biemej? oraz czy szafy / stacje zasilaj^ce o^ietlenie posiadaj^ do^
miejsca na ich zabudow^? Czy mozliwa Jest ich ewentualna rozbudowa?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami STWiOR (str. 6), uktad zasilajqcy musi w obszarze pracy (zardwno przy 100% jak
i przy planowanej redukcji) utrzymac cos fi >0,93. Na etapie obecnego post^powania ZamawiaJ^cy
nie przewiduje instalacji dodatkowych uktaddw kompensacji mocy biemej w szafach
o^wietleniowych.

3/ Czy Zamawiajqcy zamierza zabudowad uktady ograniuaj^ce przepi^cia? oraz jakie parametry
s^b^d^ wymagane?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami STWiOR oraz zatqcznika Wytyczne dia opraw oiwietleniowych, Zamawiaj^cy
wymaga zabezpieczenia przeciwprzepi^ciowego do co najmniej lOkV.

4/ Czy ZamawiaJ^cy w celu ograniczenia zuzycia energii planuje wymienid zegary astronomiczne w
celu ujednolicenia czasu zataczenia/wyi^czenia oraz czy poz^dane Jest:
a/ uwzgl^dnienie warunkdw atmosferycznych dIa procesu sterowania? (sterownik + czujnik
zmierzchowy) dIa kazdej szafy
b/ uwzgl^dnienie redukcji mocy oswietlenia LED, poprzez zastosowanie sterownikdw redukcji mocy
(montowanych w oprawie lub JeJ obr^bie) z mozliwoici^ grupowego programowania z ww.
sterownikdw astronomicznych zabudowanych w szafie?
Istnieje mozliwosd programowania do 5 progdw czasowych i poziomdw redukcji z poziomu
sterownika astronomianego w szafie oiwietleniowej.
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Redukcja mocy czynnej ma na celu wprowadzenia dodatkowych oszcz^noici rz^du 20-3096 dia mocy
juz zmodernizowanej.

Odpowiedz:

Zamawiaj^cy w SIWZ i STWiOR zawart opis parametrdw wymaganego systemu sterowania z poziomu
szafek omietleniowych - prosimy o zapoznanie si^ z nim. Na etapie obecnego post^powania
Zamawiajqcy nie przewiduje wymiany zegardw astronomicznych.
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