
 
 
Znak sprawy: RI.7010.1.10.2013 
 
                                                                                           Gmina Charsznica 
                                                                                           ul. Kolejowa 20 
                                                                                           32-250 Charsznica 
 
Dot.  Postępowania o zamówienie publiczne na: 
         ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica” 
 
Odpowiedzi na pytania oferentów : 
 

 
 
Odp:  W dokumentacji technicznej Zamawiający uwzględnił nominalne moce opraw, 
zas w wyliczeniach oszczędności w energii należy uwzględniać moce rzeczywiste. 
 

 
 
Odp:  Parametry techniczno-użytkowe stosowanych opraw w projekcie i opraw 
równoważnych Zmawiający zamieścił w § 30 oraz § 30a dokumentacji SIWZ. 
 

 
 
Odp:  Parametry techniczne opraw opisuje § 30 i § 30a SIWZ zaś równoważność opraw 
określa § 31 SIWZ.  
 

 
 
Odp: Wymagania w stosunku do ofert równoważnych określa § 29 SIWZ. Określa 
również tolerancje w stosunku do określonych parametrów użytkowych. 
 

 
Odp:  Dokumentacja techniczna określa zastosowanie sterownika z kalendarzem 
astronomicznym komunikującym się drogą radiową jak i poprzez sieć zasilającą. 
Dokładny opis w dokumentacji technicznej zadania. 
 



 
 
W związku z ogłoszeniem przez Państwa Gminę przetargu na modernizację oświetlenia w ramach 

programu 

SOWA, mam zapytanie odnośnie jednego z punktow tego przetargu : 

Cyt. „ … Klosz wykonany z płaskiej lub wypukłej szyby hartowanej … ” 

W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy jest to warunek konieczny i niezbędny? 

 

Odp.  Parametry techniczno użytkowe opraw określa § 30 i 30a SIWZ 

 

 
 

Odp:  Zamawiający uzgodnił dokumentację z właściwym Rejonem Energetycznym i załącza 

dokument do dokumentacji przetargowej w nowym pliku PDF jako zał. 16 

 

 
 

Odp: Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej zał. 16.  

 

 
 

Odp:  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, natomiast w ramach dokumentacji 

powykonawczej należy uaktualnić posiadaną przez Zmawiającego elektroniczną 

inwentaryzację , z której Zamawiający korzysta jako aplikacja internetowa. Wykonawca 

otrzyma do niej dostęp przed podpisaniem umowy.  

 

  

 

 
 
 
Odp:  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z późn. zmianami], 

Pomiary GIS nie powinny rejestrować pozycję obiektów z dokładnością do 50 cm. W 

związku z wymianą wysięgników pozycje opraw ulegną zmianom, w związku z czym należy 



w uaktualnianiu aplikacji Zamawiającego uwzględnić nową pozycję zawieszenia oprawy 

oraz uaktualnić opisową bazę danych według atrybutów posiadanej aplikacji.  

 

 

 

 
 
Odp:  W zadaniu należy wynieść istniejące systemy sterowania ze wspólnych szaf na 
stacjach Tr na zewnątrz, w związku z tym należy wykonać czynności dotyczące GIS jak 
w przypadku punktów oświetlenia.  
 

 
 
 Odp. Jak wyżej, zadaniu należy wynieść istniejące systemy sterowania ze wspólnych 
szaf na stacjach Tr na zewnątrz, w związku z tym należy wykonać czynności dotyczące 
GIS jak w przypadku punktów oświetlenia i stacji Tr.  
 
 

 
 
Odp:  W związku z odpowiedziami na pytanie 5,6,7, oraz wykonaniem aktualizacji 
posiadanej inwentaryzacji Zamawiający podtrzymuje zapis o dysponowaniu 
rejestratorem polowym.  
 
 

 
 



 
 

 
 
Odp:  Zakres zadania obejmuje teren całej Gminy Charsznica, w zadaniu wykonawca 
zobowiązany jest do scisłej współpracy z właścicielem sieci ( PGE Dystrybucja ) w 
zakresie wyniesień systemu sterowania ze wspólnych szaf na stacjach Tr., prowadzone 
prace na terenie Gminy powiązane będą z planowanymi wyłączeniami zasileń, w 
związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy ust.1.pkt 7.2 SIWZ 
 

 
 
Odp:  Stosujemy się do wyceny zadania według zamieszczonego wzoru. 
 
 

 
 
Odp:  Rejestrator GIS powinien posiadać możliwości pomiaru GPS z dokładnością do 
50cm, oraz posiadać możliwość opisu atrybutów mierzonego obiektu w programie 
bazodanowym.  
 
 
 



 
 

 
 
Odp:  Uaktualnienie elektronicznej inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiającego jest 
w zakresie zadania. Ze względu na zmiany usytuowania zawieszenia lamp poprzez 
wymiany wysięgów, oraz przesunięcia szaf sterowniczych poprzez wyniesienie ze 
wspólnych szaf pomiar GPS jest konieczny, do czego służą rejestratory polowe. Zadanie 
zgodne z inicjatywą INSPIRE Unii Europejskiej.  
 
 

 
 
Odp: Zadanie opracowane przez Zamawiającego nie jest projektem budowlanym, w 
związku z powyższym opracowujący nie musi przynależeć do Izby Inżynieró 
Budownictwa. Opracowanie Techniczne jest zakceptowane przez uprawnionego 
projektanta z uprawnieniami ( patrz str. tytułowa Dokumentacji Technicznej ) 
 
 

 
 
Odp: Oferenci mają za zadanie dokonać wyceny zgodnie z zapisami SIWZ oraz 
załączonymi wzorami przedmiarów 
 

 
 
Odp: SIWZ powołuje się na dokumentację programową którą jest załączona 
dokumentacja techniczna ( nie jest ona dokumentacją projektową – zadanie nie podlega 
konieczności opracowania projektu budowlanego )  
 
 
 
 



 

 
 
Odp:  Ust.4.1. SIWZ opisuje przedmiot zamowienia, którym są roboty budowlane. W 
ramach zadania oferent musi dokonać dodatkowo aktualizacji pomiarów 
umiejscowienia obiektów systemu oświetlenia i do przeprowadzenia tych czynność 
niezbędny jest rejestrator polowy. 
Opis przedmiotu zamówienia oraz nadane kody CPV są zgodne z art. 22.1, art.26, art.29 
oraz art.5.2 Prawa Zamówień Publicznych, w związku z powyższym Zamawiający 
podtrzymuje zapis dotyczący dysponowania rejestratora polowego.  
 

 
 
Odp: Data warunków technicznych to : 01.06.2012. poparte również dokumentam 
uzgodnień zamieszczonym dodatkowo  
 

 
 
Odp: Zamieszczono jako załącznik nr.16.  
 

 
 
Odp: Wymagane przez zamawiającego są strumienie zawarte w dokumentacji 
fotometrycznej Zamawiającego.  
 

 
 
Odp:  Dokumentacja podaje minimalny strumień świetlny dla oprawy LED przy danym 
zużyciu energii. Podyktowane jest to indywidualną cechą poszczególnych rozwiązań 
stosowanych diód Led w oprawach i ich skutecznością świetlną lm/W  
Dokumentacja fotometryczna przedstawia aktualne parametry świetlne z oprawy LED 
dla zastosowanych diód LED. 
 

 
 
 



 

 
 
Odp: Warunki powierzania zadania podwykonawcom określa ; Rozdział 1 SIWZ pkt 
12.  
 

 
 
Odp: Termin wykonania zadania liczony jest od momentu przekazania placu budowy ( 
realnych prac montazowych ). Zapisy i wymagania SIWZ tak precyzują warunki 
udziału dla wykonawców aby termin wykonania zadania był realny.  
 

 
 
Odp : Zmawaijący żada spełnienia wszystkich stawianych w dokumentacji wymogów 
ad. osób biorących udział w wykonaniu zadania. Uprawnienia projektowe będą 
niezbędne przy realizacji i uzgodnieniach z właścicielem sieci w tematach związanych z 
wyniesieniem systemu sterowania ze wspólnych szaf.  
 

 
 
Odp: Należy pamiętać iż zadanie jest w zakresie prac budowlanych z zakresu energetyki 
i pracy na liniach n.n.  
 

 
 
Odp: JST obowiązują rozliczenia w kwotach brutto. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Odp : Zadaniem wykonawcy jest wymiana 1011 szt opraw na oprawy : 817 szt w 
technologii wysokoprężnej ze źródłami światła i 194 w technologii LED.  
 

 
 
Odp: Zamawiający wyraźnie sprecyzował wysokości i zakresy kar umownych dla 
Wykonawcy i Zamawiającego adekwatnie do przedmiotowego zamówienia, co jest 
zgodne ze wszelkimi przepisami. 
 

 
 
Odp: Tę czynność wykonuje oferent ponieważ jest ona częścią jego wyceny.  
 

 
 
Odp: Za zajęcie pasa drogowego i z tym związane opłaty odpowiada Wykonawca 
 

 
 
Odp. Zamawiający zamieszcza wykaz dróg w podziale na kategorie w zał 17.  
 

 
 
Odp: Zamawiający zawarł niezbędne dokumenty w dokumentacji technicznej ( zał. 13 ). 
 

 
 
Odp: Zamawiający posiada dane geodezyjne o położeniu infrastruktury o świetleniowej 
natomiast na etapie składania ofert nie są one niezbędne dla wykonania oferty 
 

 
 
Odp:  Infrastruktura o świtleniowa znajduje się w pasach ruchu drogowego 
 



 

 
 
Odp: Zadanie jest wyłączone z wymogów Prawa Budowlanego  
 

 
 
Odp: Zamawiający udostępni zgody jeśli będą one wymagane lub potrzebne 
 

 
 
Odp: Pytania i odpowiedzi nie spowodowały istotnych zapisów treści SIWZ, w związku z 
czym nie powstaje obowiązek przesunięcia terminu składania ofert.  
 

 
 
Odp: Wymagania techniczno-użytkowe opraw przedstawione są w § 30 SIWZ.  
          W przypadku opraw 70W – IK minimum 06, w przypadku opraw 100W – IK 
minimum 10. W związku z powyższym Zamawiający dokona aktualizacji w 
dokumentacji STWiOR.  
 

 
Odp: Przytoczony parametr wymagany jest ze względu na zjawisko olśnienia. 
Zamawiający podtrzymuje więc zapis w pkt.3.2.6. Dokumentacji Technicznej 
 
 



 
 
Odp. Zapis ten dotyczący wymagań strumienia świetlenego w wielkości identycznej jak 
w dokumentacji Zamawiającego dotyczy opraw sodowych. Nie dotyczy on opraw w 
technologii LED 
 

 
 
Odp: Zamawiający nie dopuszcza opraw bez jarzma umożliwiaj ącego regulację kąta 
nachylenia oprawy.  
 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń (sterowników opraw i sterowników w 

szafkach), które komunikują się w technologii LonWorks, przy użyciu niestandardowych 

formatów danych, niezgodnych z LonMark, o nieudostępnionej dokumentacji, co zaprzepaszcza 

największą zaletę technologii LonWorks - współzamienność i otwartość, co narazi w przyszłości 

gminę na trudne do oszacowania koszty, związane z ewentualną modernizacją, rozbudową czy 

integracją systemu oświetlenia i skaże na korzystanie z urządzeń tylko jednego dostawcy, 

ograniczając w ten sposób konkurencję? 

OdpOdpOdpOdp: W sieciach LonWorks współpracują ze sobą sterowniki posiadające znak LonMark ze 

sterownikami, które tego znaku nie posiadają. Zamawiający nie widzi powodu żeby 

ograniczać się tylko do niewielkiej grupy sterowników posiadających znak LonMark. 

• Czy każdy sterownik ma komunikować się z SO dwoma sposobami jednocześnie? Który 

system miałby być wtedy nadrzędny i czy celowe jest dublowanie niezawodnego medium, jakim jest 

komunikacja z użyciem technologii LonWorks, przez łatwą do zakłócenia i niepewną komunikację 

radiową niewielkiego zasięgu? Obecnie nie jest znane na świecie żadne wdrożenie tego typu w 

sterowaniu oświetleniem. 

•  Czy Zamawiający dopuszcza dwa różne systemy (radiowy i LonWorks) w ramach sterowania 

oświetleniem w Gminie? Czy w takiej sytuacji platforma informatyczna zdalnego monitorowania i 

zarządzania ma być jedna dla obu systemów? 

•  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie komunikacji drogą radiową, która działa na styku 

obwodów zasilanych z różnych SO, komunikując np. obwody zasilane z różnych stacji 

transformatorowych i wypełnia przerwę w komunikacji po przewodach zasilających? 



Odp: Sterowniki dla opraw LED-owych mają komunikować się jednocześnie po sieci 

zasilającej jak i radiu. Zamawiający dostrzega potrzebę stosowania redundancyjności 

opierającej się o dwa różne media transmisji właśnie ze względu na wprowadzenie 

dynamicznego sterowania od czujników ruchu i możliwość zakłócenia transmisji również w 

sieci LonWorks. Aplikacje tego typu są coraz częściej wykonane w różnych krajach. W 

związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje brzmienie zapisu z SIWZ. 

 

 

 "Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawą. 

•  prowadzenie pomiarów określonych niżej wielkości, 

•  pomiar napięcia zasilającego 

•  pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii 

•  pomiar czasu pracy źródła" 

Proszę o sprecyzowanie, czy pomiary powyższych parametrów i ich rejestracja mają odbywać się 

w sterowniku oprawy - czy ma on być wyposażony w obwód pomiarowy pobieranego przez 

oprawę prądu i napięcia? 

Odp:  Sterowniki opraw mają dokonywać w/w pomiarów.  

Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik oprawy był wyposażony w obwód odłączający zasilanie 

oprawy (stycznik, przekaźnik, triak lub podobnie działający element)? 

Odp: Zamawiający nie stawia takiego wymogu  

SIWZ zadaje parametry systemu, m.in. interfejs DALI do sterowania mocą opraw. W związku z 

powyższym proszę o: 

•  wykreślenie z SiWz wymagania istnienia interfejsu 1-10V (równolegle z DALI) w zasilaczu 

LED, ponieważ utrzymanie takiego wymagania może ograniczać konkurencję i narażać 

Zamawiającego na większy, nieuzasadniony koszt modernizacji, 

•  proszę o wpisanie do SIWZ możliwości zastosowania interfejsu 1-10V pomiędzy 

sterownikiem oprawy a oprawami, co z kolei rozszerzy gamę dostępnych opraw i korzystnie 

wpłynie na wynik przetargu, a zastosowanie interfejsu 1-10V do celów redukcji mocy jest 

funkcjonalnie identyczne z interfejsem DALI. 

Odp: Zamawiający nie chce ograniczać możliwości stosowania różnych interfejsów ze 

względu na elastyczność w doborze sprzętu sterującego. Ponadto interfejs DALI posiada 

znacznie większe możliwości od interfejsu 1-10V. Właśnie DALI staje się standardem w 

sterowaniu opraw ulicznych. Zamawiający podtrzymuje brzmienie tego zapisu w SIWZ.  



Ponieważ przytoczone zapisy SIWZ odnoszą się tylko do opraw, proszę o sprecyzowanie, czy 

i w jakim terminie wymagane jest uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu 

monitorowania i zarządzania zdalnego, a także jakie sankcje są przewidziane za notoryczne 

uchylanie się od realizacji zamówienia w tym zakresie. 

Odp: Zamawiający w dokumentacji SIWZ oraz treści wzoru umowy określił obowiązujący 

termin zakończenia całości prac. 

 

 

Proszę o usunięcie par. 30a, ponieważ wymaganie dodatkowych funkcjonalności (sterowanie 

przez dodatkowy przewód sterujący, lub poprzez wewnętrzny kalendarz astronomiczny) jest 

nieuzasadnione, gdyż system zakłada sterowanie jedynie przy użyciu dedykowanego sterownika 

ze zdalną komunikacją, a przywołane wymaganie ogranicza konkurencję i może narażać 

Zamawiającego na większy, nieuzasadniony koszt modernizacji. 

 

Odp: Zamawiający chce mieć możliwość nowoczesnego elastycznego podejścia do 

sterowania systemem oświetlenia ze względu na nowość i innowacyjność na rynku . W W 

związku z powyższym podtrzymuje brzmienie  zapisu § 30a.  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w oprawach o mocy 50W i 70W klosza 
wykonanego ze stabilizowanego UV poliwęglanu o odporności na uderzenia IK10 (20J) o 
przepuszczalności światła nie mniejszej niż 90%? 
 
Odp: Opis warunków technicznych i użytkowych zastosowanych opraw przedstawia § 30 i 

§ 31 SIWZ. Klosze z poliwęglanu w znacznym stopniu narażone są na żółknięcie co w czasie 

powoduje znaczne obniżenie parametrów oświetlenia. 

 

Czy zamawiający w przypadku opraw LED dopuszcza zastosowanie nowocześniejszego 
rozwiązania w postaci układu soczewek wykonanych z PMMA gwarantujących bardziej 
wydajne kształtowanie bryły fotometrycznej oprawy co konsekwentnie pozytywnie wpływa 
na sprawność świetlną oprawy? 
 
Odp: Opis opraw LED zawiera § 30 oraz § 31 SIWZ. Proponując oferty równoważne należy 

też odnieść się do wyliczeń fotometrycznych przedstawionych przez Zamawiającego  

 

 

 

 

 


