
Gmina Radomin
Radomin 1a                                                                                     
87-404 Radomin    

RIG.271.8.1.2012

                        Wyjaśnienie-uzupełnienie  z dnia    03.07.2012r.
do treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia  22.06.2012r.
 Ogłoszenie o zamówieniu   zamieszczono  w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 dnia 22.06.2012r.  pod  Nr 217524-2012   
dla zadania  p.n. 

„Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną, na terenie gminy Radomin”,

o wartości  nie  przekraczającej   kwoty określonej  zgodnie  z  art.  11  ust.  8  ustawy –  Prawo zamówień 
publicznych.

Zgodnie  z  art.  38  ust.2  i  art.  38  ust.1  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  
publicznych-( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zmian.) w  związku  z zapytaniami  skierowanymi  
przez  wykonawcę  w  dniu  28.06.2012r.,  do  Zamawiającego  –  Gminy  Radomin,   nie  ujawniając  źródła 
zapytania,  udzielam wyjaśnień i    dokonuję   uzupełnienia treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków 
Zamówienia  dla wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób:

Pytanie 1.   Wykonawcy: 
W rozdziale IV, część I, pkt 4 SIWZ widnieje zapis:” gwarancja akumulatorów- min 8 lat”
Obecnie żaden  z producentów akumulatorów szczelnych ( żelowych lub AGM) nie oferuje gwarancji 
8 letniej . Taki okres wymieniany  jest jedynie jako planowana żywotność akumulatorów, gwarancja zaś nie 
przekracza  zazwyczaj   24  miesięcy  przy  pracy  cyklicznej.  W  związku  z  tym,  zaoferowanie  8  letniej  
gwarancji będzie miało znaczny wpływ na cenę ofertową, gdyż wymagać będzie ujęcia  w ofercie kosztu  
dodatkowych akumulatorów, które mogą zużyć się przed  upływem 8 lat. Typowa gwarancja na akumulatory 
przy innych tego typu zamówieniach wynosi  24-26 miesięcy.  Czy zamawiający podtrzymuje  zapis o  8-
letniej gwarancji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wyrażenie   „gwarancja  akumulatorów-  min  8  lat”  należy  rozumieć  jako  „żywotność 
akumulatorów  min 8 lat”.
 Odnośnie  gwarancji  dla  akumulatorów  i  wszystkich  zastosowanych   urządzeń,  zamawiający 
określił  wymagany minimalny jej okres w SIWZ  w Rozdziale XXV w wyrażeniu:
„Zamawiający oczekuje  udzielenia gwarancji i rękojmi na okres min. 36 miesięcy, liczony od dnia  
spisania protokołu odbioru robót  i przekazania zadania do eksploatacji, bez uwag i usterek. 
Dla zamontowanych urządzeń Zamawiający oczekuje  udzielenia gwarancji i rękojmi co najmniej  
na okres jaki zagwarantuje producent.”
 Podobnie zapis dotyczący wymaganego okresu gwarancji zawarty jest w § 10 projektu umowy,  
stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

Pytanie 1.   Wykonawcy: 
W rozdziale IV część I,  pkt 3 SIWZ widnieje informacja o mocy oprawy LED 50W i minimalnym 
strumieniu  świetlnym  7000 lm.  Taka wydajność  (  ponad 140 lm/W)  osiągają  obecnie  jedynie 
drogie  prototypowe  oprawy  oświetleniowe,  praktycznie  niedostępne  handlowo.  Powszechnie 
stosowane oprawy cechują  się wydajnością rzędu 80-100 lm/W. Zastosowanie oprawy LED 50W 
ze  strumieniem  powyżej  7000  lm  będzie  miało  wpływ  na  wzrost  ceny  lampy,  a  także  na  jej 
żywotność,   gdyż  zastosowanie  bardziej  wydajnych   (  zasilanych  większym  prądem  )  diod 
spowoduje zwiększenie temperatury  pracy oprawy, a co za tym idzie, skrócenie jej żywotność. 
Proponujemy zmianę zapisu   o wymaganym strumieniu świetlnym   5000 lm.

                                            



Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapis w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym  montażu lampy LED brzmiący:
 „ strumień światła min. 7000 lm”, zmienia się na
„ strumień światła do 7000 lm”.
Pozostałe zapisy  dotyczące opisu lampy, nie ulegają zmianie. 
Odnośnie  wydajności  strumienia świetlnego, Zamawiający wyjaśnia, że istnieją oprawy LED o 
wydajności  140 lm/W  ze  strumieniem  powyżej 7000 lm ( liczonym  w zależności od mocy  W),  
które stosuje się np. w  przypadku  zasilania  ze źródeł fotowoltaicznych poprzez akumulator.

Takie  rozwiązanie  zastosowano  w  przypadku  obecnie  prowadzonego  postępowania 
przetargowego,    a   także  uwzględniono  koszt  w kosztorysie  inwestorskim dla  wymienionego 
zadania.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi uzupełnienie- określenie, a  nie  stanowi modyfikacji treści  
SIWZ, w rozumieniu przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia w zasadniczy sposób 
treści ogłoszenia o zamówieniu, nie zmienia  kryteriów oceny ofert ani   warunków udziału w postępowaniu 
oraz sposobu oceny ich spełniania. 
Niniejsze uzupełnienie  nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Treść  niniejszego wyjaśnienia  zamieszczono na tablicy  ogłoszeń oraz   znajduje się   na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Radomin:    www.bip.radomin.pl ⇨ Menu przedmiotowe ⇨ „przetargi 
zamówień publicznych” skierowane do  potencjalnych wykonawców,  jako odpowiedź na zadane 
pytanie, bez ujawniania źródła zapytania.

 Radomin,  dnia   03.07.2012r.
Wójt Gminy Radomin 

 inż. Piotr Wolski 

http://www.bip.radomin.pl/
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