Nr sprawy: TI.271.1(3).2020.MM

Chełmno, dnia 21.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Modernizacja systemu oświetlenia
ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze
środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach
15.01.2021 r. – 18.01.2021r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania
dotyczące:
Pytania „A”
Pytanie nr 1:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia
w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabele nr 5, 6 oraz 7, ppkt 1
Konstrukcja oprawy: Oprawy mają mieć zintegrowane, standaryzowane złącze do
podłączenia modułów sterowania typu NEMA, ZHAGA lub równoważne.
Z opisu systemu sterowania wynika, że Zamawiający oczekuje aby sterowniki lokalne
montowane były w oprawie, co uniemożliwia zastosowanie gniazd NEMA lub ZHAGA.
Prosimy o potwierdzenie, że przy montażu sterowników lokalnych wewnątrz opraw nie
wymaga się aby oprawy te posiadały gniazda NEMA, ZHAGA lub równoważne.

Pytanie nr 2:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia
w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabela nr 6, ppkt 16
Oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej ze względu na zgodność z normami
europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia: Znak ENEC lub równoważny i
ENEC + lub równoważny.
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności przedstawienia certyfikatu ENEC+ dla
opraw parkowych. Z oficjalnej strony certyfikacji www.ectis.org wynika, że wyłącznie
jeden producent posiada taki certyfikat dla wymaganego typu oprawy parkowej.
Sądzimy, że wystarczającym dokument do potwierdzenie wysokiej jakości produktu jest
certyfikat ENEC lub równoważny. Certyfikat ENEC+ dla oprawy parkowej ogranicza
uczciwą konkurencję i wskazuje wyłącznie na jednego producenta.
Pytanie nr 3:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia
w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabela nr 7, ppkt 7
Stopień odporności na uderzenia [J] systemu optycznego: Min. IK09 (10J)
Z uwagi na wymagany przez Zamawiającego kształt opraw ozdobnych, prosimy
o dopuszczenie opraw, które posiadają stopień odporności na uderzenia wynoszący IK08.
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Z dokumentacji projektowej wynika, że oprawy referencyjne, które uzyskały pozytywną
opinię Konserwatora zabytków charakteryzowały się właśnie takim parametrem. Ponadto
z wiedzy wykonawcy wynika, że wyłączenie jeden producent na polskim rynku posiada
tego typu oprawy z parametrem IK09, co w oczywisty sposób może ograniczać uczciwą
konkurencję.
Pytanie nr 4:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia
w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabela nr 7, ppkt 16
Oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej ze względu na zgodność z normami
europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia: Znak ENEC lub równoważny i
ENEC + lub równoważny.
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności przedstawienia certyfikatu ENEC+ dla
opraw ozdobnych. Z oficjalnej strony certyfikacji www.ectis.org wynika, że wyłącznie
jeden producent posiada taki certyfikat dla wymaganego typu oprawy ozdobnej.
Sądzimy, że wystarczającym dokument do potwierdzenie wysokiej jakości produktu jest
certyfikat ENEC lub równoważny. Certyfikat ENEC+ dla oprawy ozdobnej ogranicza
uczciwą konkurencję i wskazuje wyłącznie na jednego producenta.
Pytania „B”
Pytanie nr 1: Piszę z prośbą o pomoc odnośnie przetargu: „Modernizacja systemu
oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna” o nr ref.:
TI.271.1(2).2020.MM. Czy mogliby Państwo pokierować mnie, które dokumenty
z udostępnionych są aktualne? Z których tych dokumentów mamy brać pod uwagę przy
przygotowaniu oferty i który SIWZ jest aktualny.
na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:
Ad. „A”
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający potwierdza, iż jeżeli oprawy będą posiadać
zamontowane sterowniki wewnątrz opraw, nie będzie wymagał posiadania przez oprawy
dodatkowych gniazd.
Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający dla opraw parkowych rezygnuje
z przedstawienia certyfikatu ENEC+. Zamawiający podtrzymuje zapis o przedstawienie
certyfikatu ENEC lub równoważnego.
Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stopnia odporności na
uderzenia IK - dla opraw parkowych zaakceptowanych przez Konserwatora zabytków na
IK08 (5J).
Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający dla opraw ozdobnych rezygnuje
z przedstawienia certyfikatu ENEC+. Zamawiający podtrzymuje zapis o przedstawienie
certyfikatu ENEC lub równoważnego.
Ad. „B”
Odpowiedź na pytanie 1: Aktualne postępowanie przetargowe ws. udzielenia
zamówienia publicznego dla zadania pt. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków
wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” posiada numer TI.271.1(3).2020.MM.
Komplet aktualnej dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ opublikowany jest na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem https://bip.chelmno.pl/przetarg/7868/ti-271-
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1-3-2020-mm
Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania
ofert.

Z poważaniem
Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna
/podpis na oryginale/
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