WIZP.271.3.1.2017

Kościerzyna, dnia 17.03.2017r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką
nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie”
CZĘŚĆ I:
budowa dróg wraz z infrastrukturą
CZĘŚĆ II:
oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy realizowany jest odpowiednim programem i normy oświetlenia ochrony powietrza przyjętym na
podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska.
Informujemy, że realizacja inwestycji uwzględnia uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska.
2. Nie zostały podane Normy:

• PN-EN 13201- Oświetlenie Dróg
nowe i aktualne normy PN-EN 13201-2 :2016-03, PN-EN 13201, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN
55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.
Informujemy, iż brak przywołania w dokumentacji projektowej w/w norm nie oznacza, iż uwzględnione
w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia nie spełniają ich. Oczywistym jest, iż Wykonawca zobowiązany
jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz z wszelkimi normami regulującymi
dany obszar inwestycji.
3. Czy zostały uwzględnione wymogi bezpieczeństwa:
Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów ? takich jak - Zasadnicze wymagania
dla sprzętu elektrycznego: Producent opiniowanych opraw oświetleniowych deklaruje zgodności
z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2-1 - EN 13201 na
potrzeby i tereny PKP-PLK S.A Wojska Polskiego oraz innych organów Państwa dla terenów specjalnych ,
czasami nachodzą na siebie
Informujemy, iż wymaga się od Wykonawcy, aby przy realizacji zamówienia stosowane były jedynie produkty
bezpieczne. Zwraca się uwagę, że obowiązek zadbania o to, aby produkty wprowadzone na rynek polski były
produktami bezpiecznymi, spoczywa na producentach lub dystrybutorach. Jednocześnie informujemy, że
projektowana sieć oświetlenia nie jest zlokalizowane na terenach należących do PKP-PLK S.A, Wojska Polskiego
oraz innych organów Państwa.
4. Brak jest opisów ogólnych lampy słupów i warunków, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora
jakie produkt przedstawić do rzetelnej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem
strategii niskoemisyjnej rozwoju. Korpus oprawy powinien charakteryzuje się następującymi cechami: jest
wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego. jest malowany proszkowo na kolor
wskazany przez zamawiającego lub anodowany, umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED
specjalnym kluczem zabezpieczającym. Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o
Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek
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kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie powoduje odbicia. Każda dioda na panelu
LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce.
Wskazujemy, iż parametry techniczne oprawy oświetleniowej zostały określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik do SIWZ. Opis oprawy uwzględnia przedstawione przez Wykonawcę parametry techniczne.
Zgodnie z treścią SIWZ dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno –
użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
5. Przewidziany jest układ redukcji mocy w lampach oświetleniowych, który ma umożliwiać płynne nastawienie
kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego
* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni
* Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 lm/W netto
Czy muszą być przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i
układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe
- kart katalogowych opraw,
instrukcję montażu , - deklaracji zgodności CE,
Zgodnie z zapisami rozdziału 5 SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy §16 ust. 4 „W ciągu 10 dni od daty
zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie operatu
kalkulacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru:” (…), ppkt. 5 „deklaracje zgodności, aprobaty techniczne,
certyfikaty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót,” (…).
6. Przewidziany jest można wprowadzać punktacje dotyczącą efektywności świetlnej, ilości lumenów z 1W.
Zwiększamy szanse płacenia za prąd mniejszą kwotę. powinnyśmy oceniać inne ważne zagadnienia
proponowanych produktów, a nie tylko cenę.
Zamawiający określił w pkt 15 siwz kryteria oceny ofert. Wśród nich uwzględniono także kryteria pozacenowe.
7. Czy wykonawcy powinni przedstawić dokumenty z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które
dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
intelektualnej i przemysłowej nią niniejszej analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia Polskie,
wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego
Europejskiej.
Zamawiający w pkt 10.4. siwz opisał zawartość oferty, zaś w pkt. 9.5 siwz określono dokumenty i oświadczenia, które
złoży Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
8. Bardzo proszę o wyjaśnienie pkt. 10.4.3. SIWZ, który stanowi o obowiązku złożenia razem z ofertą
Formularza nr 2.4 "Oświadczenie dot. zatrudnienia osób bezrobotnych". W SIWZ brak wzoru takiego
oświadczenia. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
przewiduje możliwości żądania takiego oświadczenia przez Zamawiającego. Równocześnie bardzo proszę
o zmianę pkt 10.4.4. SIWZ - przywołany załącznik "Zbiorcze Zestawienie kosztów" to formularz 2.4., a nie 2.5.
9. W pkt. 10.4.3 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza 2.4 „Oświadczenie dot.
zatrudnienie osób bezrobotnych”. W SIWZ Załącznik nr 2.4 to ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW.
Zwracamy się o korektę SIWZ w tym zakresie.
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10. W pkt. 10.4.4 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza 2.5 „Zbiorcze zestawienie
kosztów”. W SIWZ załącznik 2.5 to oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Odp. pkt 8, 9, 10
Zamawiający informuje, że pkt 10.4.3 zostaje wykreślony, zaś pkt 10.4.4 otrzymuje brzmienie: „Wypełniony formularz
nr 2.4 „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” (dot. CZĘŚCI I i II);”
11. Zwracamy się o potwierdzenie, że Wykonawca może nie załączyć kosztorys ofertowego wraz z zestawieniami
materiałów, robocizny i sprzętu – zgodnie z pkt. 11 SIWZ. W takim przypadku Wykonawcę nie obowiązują
zapisy pkt.10.4.5 SIWZ w zakresie załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.
Zgodnie z zapisem pkt 10.4.5 siwz Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wraz z dołączonym zestawieniem
kosztów: robocizny, materiałów, sprzętu oraz wartości narzutów. Jednakże przypadku, jeśli Wykonawca nie dołączy
do oferty kosztorysu ofertowego, Zamawiający będzie żądał jego dostarczenia w przypadkach określonych w pkt
11.4 siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
 zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru umowy dla części I i otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę obejmującej zapłatę za faktycznie wykonane w danym miesiącu elementy robót
wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 umowy. Warunkiem zapłaty faktury
częściowej będzie potwierdzenie wykonania tych robót bez wad i usterek i podpisanie protokołu częściowego
odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.”
 zmianie ulega §19 ust.2 wzoru umowy dla części I oraz §18 ust.2 wzoru umowy dla części II i otrzymuje
brzmienie:
„Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeń,
o której mowa w ust. 1, nie później niż do chwili zawarcia umowy. W przypadku ich nie przedłożenia Zamawiający
ma prawo wstrzymać wykonywanie robót i przerwa ta będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.”
 sporządzając ofertę w zakresie CZĘŚCI I - BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ należy uwzględnić
wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi 02KD-L ponad zaprojektowane w Dokumentacji projektowej
 zjazd na działkę nr 86/2
 parametry techniczne zjazdu dodatkowego jak w Dokumentacji projektowej, dokładna lokalizacja
zjazdu zostanie wskazana na etapie realizacji robót
 sporządzając ofertę w zakresie CZĘŚCI II - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME WRAZ Z URZĄDZENIAMI
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU należy wykonać i wycenić:
 oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
 słupki do znaków drogowych z rur stalowym ocynkowanych o grubości ścianki min. 2,9 mm
zakończonych dwoma poprzeczkami u dołu słupka dł. 20cm, betonowane betonem B-15.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20 lub zwrotnie na
adres mailowy.
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