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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dla 

Zadania nr 1. Jaka jest przewidywana ilość wysięgników do wymiary oraz proszę o podanie 

ich parametrów technicznych.  

Odpowiedź: 

W STT jest zapis, że oprawy należy montować na istniejących wysięgnikach. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SST dotyczących systemu sterowania ICT, podanie 

przewidzianych ilości szaf sterowniczych oraz ich wyposażenia jak również informacji czy 

szafy także mają być monitorowane? 

Odpowiedź: 

Jeden moduł koncentratora zainstalowany w istniejącej szafie sterowania oświetleniem lub w 

obudowie obok (zad. II). Szafa nie musi być monitorowana. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw o niższym współczynniku Ra? Stosowanie 

współczynnika oddawania barw Ra≥ 80 jest bezzasadne. Żadna norma oświetleniowa nie 

definiuje stosowanie tak wysokiego współczynnika oddawani barw. Wnosimy o zmianę 

zapisu SST pkt 2.1.1. ppkt 2 Współczynnik oddawania barw Ra≥ 80, na zapis: Współczynnik 

oddawania barw Ra≥ 70. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Ra≥ 80. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zdalnego monitorowania i pomiaru parametrów w 

szafach oświetlenia w zakresie poboru mocy i prądów, a także zużycia energii ? 

Odpowiedź: 

W zadaniu 2 - tak. 

 

 

 



 

 

 

Pytanie 5 

Jaki producent systemu sterowania oświetleniem został przyjęty w założeniach do zadania 

„Droga KDP 2420L od parkingu przy kościele do cmentarza, Panieńszczyzna”. 

Odpowiedź: 

Każdy producent spełniający wymagania. 

Pytanie 6 

Proszę o odpowiedź na ile lat ma być zapewniony dostęp „on-line” do systemu sterowania 

oświetleniem. Nie jest możliwe spełnienie zapisu SST „darmowy i dostępny dla użytkownika 

dostęp do platformy i zainstalowanych aplikacji.” ponieważ każdy z producentów nalicza 

opłatę roczną za dostęp do systemu „on-line”. 

Odpowiedź:  

 Zamawiający wymaga aby dostęp "on-line" do systemu sterowania oświetleniem był     

 bezpłatny 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz 

zmienia termin składania ofert na dzień 29.05.2018r. godz. 9:00 i otwarcia ofert na dzień 

29.05.2018r. godz. 9:15. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty 

z ofertą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


