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Pabianice, dnia 03.06.2020 r. 
DPP.271.4.2020 
 

Uczestnicy 
postępowania przetargowego  

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice“ 
 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TRE ŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI 
SIWZ  

   
 

Zamawiający Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, działając na 
podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje poniżej zapytania Wykonawców do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisanym poniżej:. 

 
Pytanie nr 1. Zamawiający podał wymaganą klasę drogi dla Woli Żytowskiej jaką należy spełnić na 
jezdni, parametry słupów, wysięgników, a także odległość między słupami. Nie zostały podane 
parametry drogi. Wnosimy o podanie parametrów jezdni celem wykonania prawidłowych obliczeń. 
Odpowiedź Zamawiającego: W oparciu o PFU Zamawiający podaje, iż szerokość pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 4911E (dz. nr 200) wynosi od 12,70 m do 14,20 m (linie graniczne nieregularne), 
szerokość jezdni asfaltowej 5,50 m, natomiast szerokość pasa drogowego tej drogi na działce nr 307 
wynosi od 12,80 m do 14,50 m, szerokość jezdni asfaltowej 5,50 m. Szerokość poboczy będzie 
wynikiem odjęcia szerokości jezdni od szerokości pasa drogowego. 
 
Pytanie nr 2. Wnosimy o wykreślenie następującego zapisu "konstrukcja korpusu umożliwia 
beznarzędziową wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym", takie rozwiązanie 
w żadnym stopniu nie wpływa na jakościowe parametry oprawy jak moc, strumień świetlny, 
temperatura barwowa oraz CRI. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 
Pytanie nr 3. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez zapis "oprawy muszą spełniać 
wymogi minimum I klasy ochronności" dopuszcza oprawy zarówno I klasy ochronności jak i II klasy 
ochronności. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podał minimalne wymogi dla klasy ochronności, a to 
oznacza, że dopuszcza zastosowanie opraw I jak i II klasy ochronności przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 
Pytanie nr 4. Wnosimy o potwierdzenia, że przedstawiony w projekcie budowlanym Piątkowisko 
Cynkowa zakres temperatur pracy opraw od -35⁰C do +45⁰C obowiązuje dla wszystkich opraw 
objętych przetargiem. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że zakres temperatur pracy opraw od -35⁰C 
do +45⁰C obowiązuje dla wszystkich opraw objętych częścią I postępowania (cześć I obejmuje 
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budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny, Wola Żytowska, Piątkowisko, na które 
Zamawiający posiada dokumentację projektowo-kosztorysową). 
 
Pytanie nr 5. Wnosimy o dopuszczenie słupów stalowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zastosowania materiałów określonych 
dokumentacjami projektowymi i PFU lub równoważnych, w tym dopuszcza zastosowanie słupów 
metalowych ocynkowanych o przekroju kołowym i grubości ścianki minimum 4 mm. 
 
Pytanie nr 6. W wymaganiach dot. III Etapu, punkt 3, Kontrolery Zamawiający zamieścił zapis 
o temperaturze pracy kontrolera. Kontroler jest elementem wewnętrznym oprawy i nie ma potrzeby 
specyfikowania jego temperatur pracy. Zapewnienie takich warunków pracy komponentów, aby 
utrzymać znamionowe parametry oraz wymaganą żywotność, jest po stronie producenta i nie ma 
potrzeby stosowania dodatkowych zapisów poza dopuszczalną temperaturą pracy samej oprawy.  
Wnosimy o wykreślenie zapisu: zakres pracy w temp. -40 do +85 stopni C. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pytanie nr 7. W projekcie oświetlenia w Woli Żytowskiej zaprojektowano oprawy firmy Lafoge 
o mocy 30W. 
Wnosimy o dopuszczenie opraw innego producenta przy zachowaniu parametrów świetlnych. 
Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych rozwiązań. Na rynku istnieje wiele opraw 
spełniających wymagania Zamawiającego. 
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
SIWZ w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ – „Dokumentacja projektowa”, (w skład której wchodzą: 
Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 
Przedmiar robót),  w zakresie zapisów, które mogłyby sugerować jedno rozwiązanie dopuszczone 
przez Zamawiającego. Zamawiający publikuje jako załącznik do niniejszego pisma, cały 
załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacjach z dnia 3 czerwca 2020 roku, w skład którego wchodzą:  
-Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Piątkowisko, ul. Cynkowa)- po 
modyfikacjach z dnia 03.06.2020 r.; 
-Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Piątkowisko, ul. Parkowa) po 
modyfikacjach z dnia 03.06.2020 r.; 
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Rydzyny, dz.30/2) po modyfikacjach z dnia 
03.06.2020 r.; 
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Rydzyny dz. 61/2) po modyfikacjach z dnia 
03.06.2020 r.; 
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Wola Żytowska) po modyfikacjach z dnia 
03.06.2020 r. 
 
Pytanie nr 8.  W PFU, w części opisowej, w pkt 1.3. w etapie III opisano wymaganie dotyczące 
systemu monitoringu i zarządzania oświetleniem, w którym "System musi zapewnić mierzalność 
następujących parametrów:", a jednym z wymienionych parametrów jest "= emisji CO2 [tony] 
liczonej dla użytej na cele pracy oprawy energii elektrycznej w oparciu o wskaźnik KOBIZE". Jak 
słusznie zapisano powyżej, poziom emisji CO2 jest parametrem, który można wyliczyć za pomocą 
ilości użytej przez oprawy energii elektrycznej w oparciu o wskaźnik KOBIZE. Poziom emisji CO2 
jest zatem parametrem, który można wyliczyć, a nie jest wielkością mierzalną. W powyższej sytuacji 
wielkością mierzalną jest poziom zużycia energii elektrycznej przez oprawę. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu "= emisji CO2 [tony] liczonej dla 
użytej na cele pracy oprawy energii elektrycznej w oparciu o wskaźnik KOBIZE" na przykład na 
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"=zużycia energii elektrycznej opraw oświetleniowych, które w oparciu o wskaźnik KOBIZE 
pozwoli wyliczyć poziom emisji CO2". 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

    

Pytanie nr 9. Prosimy o zmianę zapisów wymagań dotyczących zakresu uprawnień funkcji 
administratora ze strony Zamawiającego. Administracja systemem sterowania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu, kopii zapasowych oraz zarządzania infrastrukturą serwerów bazy danych i 
serwerów aplikacji leży po stronie firm oferujących system sterowania, ponieważ są to dane 
wrażliwe, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione z danej firmy. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu "bezpieczeństwo systemu", 
"kopie zapasowe" i "zarządzanie infrastrukturą serwerów bazy danych i serwerów aplikacji" z PFU, 
pkt 2.5. Wymagania dodatkowe. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że poprzez uprawnienia 
Administratora Systemu Zamawiający rozumie poziom dostępu użytkownika, który ponad funkcje 
dostępne dla niższych poziomów dostępu użytkowników, pozwala wyłącznie na zarzadzanie 
pozostałymi użytkownikami Zamawiającego w zakresie tworzenia, zmian, usuwania kont, 
przypisywanie uprawnień dla użytkowników. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

 Pytanie nr 10. Prosimy o dołączenie na stronie postępowania załączników do SIWZ w wersji 
edytowalnej /zał. 3a, 3, 4, 5, 6, 7, 8/.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i publikuje edytowalne wersje załączników do 
SIWZ od nr 3 do nr 8. 
 
Pytanie nr 11. W PFU pkt. 1.2. ust. 2 jest zapis „Oświetlenie należy wykonać na słupach metalowych 
ocynkowanych o grubości ścianek minimum 4 mm ustawionych na fundamencie wkopanym w 
ziemię”. Tymczasem dla części I Zamówienia w projektach dla czterech zadań /Piątkowisko – 
Cynkowa i Parkowa, Rydzyny – dz. Nr 30/2 i dz. Nr 61/2/ zastosowano słupy stalowe o grubości 
ściany 3 mm. Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zastosowanych słupów przyjmie również dla 
części II Zamówienia słupy stalowe o grubości ścianki 3mm?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pytanie nr 12. Z opisu dokumentacji projektowej wynika, że dla zadania „Budowa oświetlenia 
drogowego w miejscowości Wola Żytowska” wynika, że należy zastosować słupy kompozytowo – 
aluminiowe. Według oznaczeń producenta z zestawienia materiałów wynika, że słup jest 
kompozytowy, a wysięgnik aluminiowy. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj słupów ma być 
zastosowany dla tego zadania. Czy Zamawiający przyjmie dla tego zadania słupy stalowe o grubości 
ścianki 3mm analogicznie, jak dla pozostałych zadać z części I Zamówienia?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga zastosowania materiałów określonych dokumentacjami projektowymi i PFU 
lub równoważnych, w tym dopuszcza zastosowanie słupów metalowych ocynkowanych o przekroju 
kołowym i grubości ścianki minimum 4 mm. 
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W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 

1. W rozdziale 7 pt.: „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, w ust. 7.16: 
dotychczasowy zapis:  
„7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący 
sposób: 

Gmina Pabianice  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

„Oferta w postępowaniu na: 
„Budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” 

Nie otwierać przed dniem 08 czerwca 2020 r. do godz. 12.15” 
otrzymuje nowe brzmienie:  
„7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący 
sposób: 

Gmina Pabianice  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

„Oferta w postępowaniu na: 
„Budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” 

Nie otwierać przed dniem 10 czerwca 2020 r. do godz. 12.15” 
 
 

2. W rozdziale 8 pt.: „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT ”, w ust. 8.1 i w ust. 8.4. 
dotychczasowy zapis:  
„8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  
w terminie do dnia 08 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie 

Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 1 sekretariat” 
 

„8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie  
Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 32.” 

otrzymuje nowe brzmienie:  
„8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  
w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie 

Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 1 sekretariat” 
 



 

5 

 

„8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie  
Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 32.” 

 
 

 

Załączniki: 
- załącznik nr 1 do SIWZ „Dokumentacja projektowa”- po modyfikacjach z dnia 3 czerwca 2020 roku; 

- załączniki do SIWZ od nr 3 do 8- w wersji edytowalnej. 
 
 

Wójt Gminy Pabianice 
 

 /-/Marcin Wieczorek 


