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Gmina Oleśnica             Oleśnica, 21.01.2021 r.  

ul. Nadstawie 1  

28-220 Oleśnica 

 

 

INFORMACJA 

 

dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” 

 

 

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

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

SIWZ: 

 

Pytanie nr 1:  

Wymagana przez Zamawiającego rozszerzona gwarancja jakości max 144 miesięcy nie jest spotykana w tego typu 

przetargach dla tak niewielkich ilości opraw podczas kompleksowych modernizacji oświetlenia w gminie (476 

sztuk). Prosimy o wskazanie min. dwóch producentów opraw LED spełniających specyfikację przetargu, którzy 

oferują rozszerzoną płatną gwarancję na oprawy na okres 144 miesięcy. W przypadku braku wskazania min. 

dwóch producentów, którzy oferują rozszerzoną gwarancję na okres 144 miesięcy wnosimy o zmianę kryteriów 

przetargu do zaoferowania gwarancji na okres max 10 lat tj. 120 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia kryterium oceny ofert poprzez określenie maksymalnego okres gwarancji do 120 

miesięcy.  

 

Zamawiający modyfikuje treść w pkt 22.14 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie 

może otrzymać 

oferta 

za dane kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 
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Pytanie nr 2:  

Wymóg PFU będący integralną częścią specyfikacji wymaga aby oprawy posiadały następującą funkcjonalność tj. 

„przeprogramowywanie parametrów oprawy, program redukcji mocy bez użycia zwyżki – podnośnika z 

odległości co najmniej 12m od oprawy”. W ten sposób zdefiniowana funkcjonalność (np. demodulacja sygnału z 

szafki sterownika lub moduł bluetooth w oprawach oświetleniowych) wymaga doposażenia opraw w dodatkowe 

płatne sterowniki/zasilacze skonfigurowane wraz z wymaganą rozszerzoną gwarancją. Zakładając, iż 

Zamawiający wymaga autonomiczniej redukcji mocy opraw dla następującego scenariusza tj.: 

„początkowy program redukcji przedstawia się następująco: Drogi miejskie w godzinach nocnych: od włączenia 

do 0.00 - 100% mocy, od 23.00 - 5.00 - 70% mocy, od 5.00- wyłączenia - 100% mocy Drogi gminne i powiatowe o 

małym natężeniu ruchu w godzinach nocnych: od włączenia do 23.00 - 100% mocy, 16 od 5.00 – wyłączenia - 

100% mocy” wnosimy o zmianę w/w zapisów PFU tj. rezygnacji z możliwości przeprogramowywania parametrów 

oprawy, program redukcji mocy bez użycia zwyżki – podnośnika z odległości co najmniej 12m od oprawy 

zmieniając zapis na „możliwości bezprzewodowego przeprogramowania opraw zgodnie z podanym przez 

Zamawiającego nowym harmonogramem ściemniania opraw w porze nocnej” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 

 

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie 

obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 12.02.2021 r., w związku z czym Zamawiający 

modyfikuje: 

 

1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
 

20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 12.02.2021 r. do godz. 

10.00. 

 

2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
 

21.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  

/-/ mgr Leszek Juda 
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Okres wydłużonej gwarancji jakości  na wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

Poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 

Za udzielenie gwarancji jakości na okres do: 

 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

 75 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt. 

 90 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

 105 miesięcy, wykonawca otrzyma – 30 pkt. 

 120 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

 
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym  

40% 40 pkt 


