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dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 209.000 euro na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia
zewnętrznego na energooszczędne LED w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach
publicznych w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ wskazujecie Państwo:
 Oprawa musi być wyposażona fabrycznie w uniwersalne gniazdo umiejscowione na jej obudowie
umożliwiające montaż sterownika oprawy do zdalnego załączania i wyłączania oraz redukcji strumienia
świetlnego.
 Dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez
konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach bez otwierania komory
zasilacza (komunikacja bezprzewodowa).
Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób sterowania i programowania opraw, a tym samym czy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego systemu sterowania i monitorowania opraw?
Zastosowanie bezprzewodowego programowania zasilaczy opraw wskazuje tu na zastosowanie
systemu/technologii NFC. Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie konserwatora w ok 10m wysięgnik do
przeprogramowywania zasilaczy, ponieważ zapis o samodzielnej zmianie parametrów wskazuje na
konieczność przyłożenia urządzenia programującego do zasilacza. Konserwator przy każdej zmianie
parametrów redukcji będzie musiał fizycznie pojawić się przy każdej oprawie oraz wykonać bezprzewodowo jednakże zbliżając urządzenie do sterownika w oprawie na jej wysokości - zmiany ustawień. Rozwiązanie
takie ogranicza konkurencję i zwiększa koszty serwisowania. Na rynku dostępne jest co najmniej kilka
równoważnych rozwiązań i metod sterowania oraz monitorowania opraw i ich parametrów, w których zmiana
parametrów może odbywać się z pozycji np. tabletu lub komputera z dostępem do Internetu, co pozwala
zmienić zarówno parametry pojedynczej oprawy, jaki i grupy opraw, a ponadto monitorować parametry i stan
wszystkich opraw i szaf sterowniczych.
Technologia NFC nie jest jedynym rozwiązaniem komunikacji bezprzewodowej z zasilaczami opraw. Dopuszcza się inne
rodzaje komunikacji bezprzewodowej nie generujące kosztów dla użytkownika (np. komunikacja GSM generuje koszty
komunikacji z modułem oprawy).
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inteligentnego systemu sterowania, czy modernizacja ma się
odbyć tylko z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach?
System inteligentny to określenie nieprecyzyjne nie wskazujące na właściwości systemu. Zamawiający wymaga by
oprawy wraz z układem zasilającym były przystosowane do ustawienia redukcji mocy oraz by miały możliwość
podłączenia zewnętrznego sterownika do komunikacji bezprzewodowej i integracji opraw w jeden system z możliwością
centralnego sterowania. Wymagane jest jedynie zastosowanie gniazda do podłączenia sterownika, sam sterownik do
komunikacji i połączenia opraw w jeden system nie jest przedmiotem zamówienia.

