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GMINA FAŁKÓW 

Fałków, 02.07.2020 r. 

 

INFORMACJA 

 

dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje 

treść SIWZ: 

 
 
Pytanie 1: 
W punkcie 22.14 SIWZ, w tabeli, punkt 3 Zamawiający dodatkowo punktuje wymagania dotyczące serwera 
zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego. Wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne oparte na 
„chmurze” – wykorzystujące dedykowane serwery zewnętrzne. Takie rozwiązanie nie będzie wiązało się, z 
żadnym kosztami utrzymania w okresie gwarancji dla Zamawiającego. Wszystkie wymagania funkcjonalne 
zostaną zachowane, a dodatkowo, w przeciwieństwie do serwera lokalnego wersje „chmurowe” gwarantują 
pewność działania systemu oraz z punktu widzenia użytkownika są bezobsługowe. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na „chmurze” – 
wykorzystujące dedykowane serwery zewnętrzne. Takie rozwiązanie, nie będzie uznane przez 
Zamawiającego, jako równoważne do serwera zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z 
SIWZ „Jeśli  Serwer wraz z Oprogramowaniem Zarządzającym (Inteligentnym System Sterowania Oświetleniem) 
będzie zainstalowany w tzn. „chmurze” poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca otrzyma 0 pkt” 
 
Pytanie 2: 
W punkcie 22.14 SIWZ, w tabeli, punkt 5 Zamawiający dodatkowo punktuje, wykonawców, którzy dostarczą i 
zainstalują oprawy oświetleniowe od więcej niż jednego producenta. 

Wnosimy o wykreślenie zapisów odnośnie dostarczenia i zainstalowania opraw od więcej niż jednego 
producenta oraz wykreślenie tego wymogu z punktacji. Zapisem takim Zamawiający wyklucza z postępowania 
bezpośredni udział producentów opraw oświetleniowych oraz Wykonawców chcących oferować oprawy 
jednego producenta. Punktowanie przedstawienia w ofercie opraw od więcej niż jednego producenta jest 
niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczając oferowanie opraw jednego producenta Zamawiający uzyska 
możliwość otrzymania korzystniejszych cen, co jest istotne z punktu widzenia wydatkowania środków 
publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia i zapisy SIWZ, nie 
wykluczają z postępowania bezpośredniego udział producentów opraw oświetleniowych oraz 
Wykonawców chcących oferować oprawy jednego producenta. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obliczeń według aktualnej wersji normy PN-EN 13201 2016? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wykonanie obliczeń według normy PN-EN 13201 2016. 
 
Pytanie 4: 
Zgodnie z SIWZ Rozdział 14 na wykonanie zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w 
gminie Fałków", numer sprawy: ZP.271.9.2020.RPOWŚ, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytanie: 
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1. W SIWZ, pkt 22., ppkt 22.13 i 22.14, w tabeli l.p. 5. opisano kryterium oceny ofert, w którym Wykonawca 
otrzyma 10 punktów, jeśli "dostarczy i zainstaluje oprawy oświetleniowe od więcej niż jednego producenta 
opraw (producenci opraw nie mogą być powiązani kapitałowo) z podziałem ilości dostarczanych opraw na 
równe części od każdego producenta z tolerancją ilości +/-1%". W naszej ocenie taki zapis nie będzie działał na 
korzyść Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę, że wraz z większą ilością producentów dostarczających 
oprawy, zwiększa się również ryzyko natrafienia na producenta, który będzie niekompetentny, co ostatecznie 
zwiększa ryzyko wystąpienia problemów związanych z utrzymaniem oświetlenia oraz czynnościami 
gwarancyjnymi. Dodatkowo w ten sposób Zamawiający uzależni się jednocześnie od większej ilości 
producentów. Przy większej liczbie producentów dostarczających oprawy do tego samego postępowania, mogą 
wystąpić również trudności na etapie wykonywania obliczeń fotometrycznych, ze względu na potencjalną 
problematyczność dokładnego określenia zakresu obejmowania obszaru działania każdego z producentów tak, 
aby ilości projektowanych przez nich opraw dokładnie odpowiadały wytycznym Zamawiającego. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę powyżej przytoczonych zapisów na kryterium oceny ofert, 
polegające na otrzymaniu przez Wykonawcę 10 punktów, jeśli oprawy oświetleniowe oraz Inteligentny System 
Sterowania Oświetleniem dostarczy i zainstaluje dwóch oddzielnych producentów, z których jeden dostarczy 
oprawy oświetleniowe, a drugi Inteligentny System Sterowania Oświetleniem. Pozwoli to zachować spójność w 
inwestycji w ramach opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania, a uniezależni Zamawiającego od 
wyłącznie jednego producenta. 
 
Prosimy o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie oraz potwierdzenie otrzymania wiadomości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 22.14 ppkt. 5 SIWZ, który 
otrzymuje brzmienie:  
 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający skreśli w ust. 4 par. 6 umowy zdanie drugie? Wadliwe wykonanie prac konserwacyjnych może 
uszkodzić przedmiot umowy i takie szkody w sposób oczywisty nie mogą być objęte gwarancją. Ewentualnie, czy 
Zamawiający zmieni zdanie drugie ww. postanowienia umowy na: „Wykonywanie prac konserwacyjnych 
oświetlenia w okresie gwarancji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, dlatego też ewentualne 
wadliwe albo niewłaściwego wykonywanie tych prac konserwacyjnych nie będzie powodem ograniczenia lub 
utraty gwarancji, chyba że będzie miało wpływ na powstanie wady, w tym w szczególności na uszkodzenie 
przedmiotu umowy.” 

5 

Dostarczenie i zainstalowanie opraw oświetleniowych 
od więcej niż jednego producenta opraw 
oświetleniowych z podziałem ilości dostarczanych 
opraw na równe części od każdego producenta 
Jeżeli Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprawy 
oświetleniowe od więcej niż jednego producenta opraw 
(producenci opraw nie mogą być powiązani kapitałowo) z 
podziałem ilości dostarczanych opraw na równe części od 
każdego producenta z tolerancją ilości +/-10%  to 
Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
Podział dostawy opraw na więcej niż jednego producenta 
uzasadnione jest uniezależnieniem się Zamawiającego od 
jednego producenta opraw, co ma bezpośredni wpływ na 
dywersyfikację i rozłożenie ryzyka związanego z 
utrzymanie oświetlenia na terenie gminy oraz 
przeprowadzanymi w przyszłości naprawami 
gwarancyjnymi. 
Przykładowo Wykonawca dostarczy oprawy 
oświetleniowe od dwóch różnych producentów opraw 
oświetleniowych, podział ilości będzie następujący: ilość 
opraw zamawianych 709 szt. podzielić na ilość 
producentów 2, stąd producent nr 1 –ilość opraw 355 
sztuk,  producent nr 2 –  ilość opraw 354 sztuk.   
Jeśli Wykonawca  dostarczy i zainstaluje oprawy 
oświetleniowe tylko od jednego producenta opraw 
oświetleniowych Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

10% 10pkt 



    
 
 
Znak sprawy: ZP.271.9.2020.RPOWŚ  

 
 
3 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
  
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści także zastosowanie innych rozwiązań niż opisana w par. 6 ust. 6 wymiana urządzeń na 
nowe, które to rozwiązania zapewnią osiągnięcie efektu ekologicznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie oprawy przez jej naprawę (niekoniecznie wymianę na nową) i czy 
Zamawiający wydłuż termin usuwania wady, jeżeli będzie to wynikało z okoliczności technicznych, 
technologicznych lub logistycznych niezależnych od Wykonawcy - np. w przypadku zamknięcia granic z powodu 
epidemii koronawirusa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 8: 
Czy rozbudowa lub doposażenie sieci oświetleniowej o nowe urządzenia (o czym mowa w par. 6 ust. 9), która 
naruszy szczelność urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę, co będzie miało wpływ na powstanie wady, 
wyłączy odpowiedzialność Wykonawcy za takie wady? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wprowadzi jednolicie kary umowne za zwłokę? Kary umowne za opóźnienie stanowią klauzulę 
abuzywną, wskutek czego w nowym prawie zamówień publicznych takie zapisy zostały zakazane (art. 433 
npzp). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości kontraktu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia 
(zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym). Aktualna treść załącznika zostaje zamieszczona na stronie 
w dniu 02.07.2020r.  
 
 
 
 
    Henryk Konieczny 
 Wójt Gminy Fałków 


