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ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

RI.271.1.2.2022    

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00047263/01 z dnia 2022-02-04 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

w podziale na części: 

Część A – Zadania: Barcząca ul. Sosnowa,  
Chmielew,  
Grabina ul. Dywizjonu 303,  
Huta Mińska i Mikanów;  

Część B – Zadania: Stara Niedziałka ul. Łąkowa,  
Stara Niedziałka ul. Polna,  
Targówka 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść 

pytania jakie wpłynęło do zamawiającego wraz z odpowiedzią.  
 
Pytanie 2:  
„Czy dopuszcza zamawiający możliwość zastosowania lamp innego producenta niż Schreder? Ponieważ na 
rynku dostępnych jest kilku producentów opraw a oferty różnią się znacząco cenowo.” 
Odpowiedź 2:  
Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy 
dostarczyć wraz z ofertą źródłowe pliki obliczeniowe, a ponadto proponowana w ofercie oprawa musi spełniać 
określone przez Zamawiającego parametry konstrukcyjne. 

Pytanie 3:  
Czy w przypadku zastosowania oprawy innego producenta dopuszcza zamawiający różnicę w parametrach 
technicznych? 
Odpowiedź 3: 
Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy 
dostarczyć wraz z ofertą źródłowe pliki obliczeniowe, a ponadto proponowana w ofercie oprawa musi spełniać 
określone przez Zamawiającego parametry konstrukcyjne.  
 
Pytanie 4:  
Czy zamiennik o parametrach nie gorszych niż ujęta w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania 
może się różnić ilością diod LED w module świetlnym oraz prądem znamionowym danego modułu? 
Odpowiedź 4: 
Tak, przy jednoczesnej zgodności z treścią dokumentacji projektowej. W takim przypadku wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wraz z ofertą źródłowe pliki obliczeniowe, a ponadto proponowana w ofercie oprawa 
musi spełniać określone przez Zamawiającego parametry konstrukcyjne.  
 
Pytanie 5:  
Jaką różnicę mocy znamionowej w przypadku zastosowania zamiennika oprawy dopuszcza zamawiający? 
Przyjmując, że strumień świetlny oprawy zamiennej nie będzie mniejszy niż wskazany w projekcie a oprawa 
będzie zbudowana z innych modułów diody LED o większej wydajności lm/W.  
Odpowiedź 5:  



Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy 
dostarczyć  wraz z ofertą źródłowe pliki obliczeniowe, a ponadto proponowana w ofercie oprawa musi spełniać 
określone przez Zamawiającego parametry konstrukcyjne.  
 
Pytanie 6:  
Czy jest możliwość do tematów Barcząca ul. Sosnowa, Stara Niedziałka ul. Łąkowa, Stara Niedziałka ul. Polna 
dołączenie do zamówienia mapy projektu oświetlenia ulicznego oraz schematu szafki SOK? 
Odpowiedź 6:  
Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania schematy przebiegu projektowanej linii energetycznej nn 
oraz schematy zasilania z oznaczeniem jako Załącznik Nr 11 do SWZ – Dokumentacja uzupełniająca.  
 
Pytanie 7:  
Czy zamawiający dopuszcza montaż innego rodzaju zegara astronomicznego niż CPA 4.0 producenta Rabbit o 
parametrach zbliżonych do zaprojektowanego?  
Odpowiedź 7:  
Tak, oferowany przez wykonawcę zegar astronomiczny musi spełniać warunek zgodności funkcjonalnej z 
zegarami stanowiącymi wyposażenie istniejącego oświetlenia.  

 
Wobec powyższego ulegają zmianie następujące zapisy SWZ:  
I. IV Termin wykonania zamówienia:  
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. W terminie do 9 (dziewięciu) miesięcy od daty podpisania umowy, wykonawca będzie zobowiązany do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych przewidzianych prawem zgód, 
zatwierdzeń i pozwoleń umożliwiających eksploatację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym umowę 
o przyłączenie  do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Zamawiającego zgodnie z 
posiadanymi przez Zamawiającego warunkami przyłączenia.”  

- ust. 3 usuwa się;  

 II. XIV Sposób oraz termin składania ofert:  

ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

III. XV Termin otwarcia ofert:  

ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 01.03.2022 r. godz. 
11.00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”  

IV. XVI Termin związania ofertą:  

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 30.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

V. Ponadto zmianie ulega treść Załącznika Nr 7B – Wzór umowy dla Części B zamówienia.  

Zaktualizowany Załącznik Nr 7B Zamawiający opublikuje na stronie postępowania pod nazwą:  Załącznik Nr 7B 
do SWZ – Wzór umowy dla Części B zamówienia – 21.02.2022. 

Zaktualizowany SWZ Zamawiający opublikuje na stronie postępowania pod nazwą: SWZ – 21.02.2022 

Zamawiający publikuje również na stronie postępowania uzupełnienie dokumentacji technicznej w jednym 
załączniku pod nazwą: Załącznik Nr 11 do SWZ – Dokumentacja uzupełniająca.  
 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 
stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy 



Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców. 
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