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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJl
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wańości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 u§t. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na ,,Budowę
§yśtemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie"

w

związkv, że złożonymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych Warunków zamówienia,
działając na podstawię art. 38 ust. i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zanóWieli
publicznych (tj. Dz, U, Z 2010 r. Nr I13, poz. 759 z późl. zm) Gmina Kowalewo Pomorskie
pźedstawia treśćp},tań i odpowiedzi:
Pl,tanię nr

l

1.

zwiq,zku z faktem, iż turbina wiatrowa stanowi istotny element produkcji energii
elektrycznej w okesie jesienno-zimowym, zwracany się z prośbąo rloprecyzowanie następrtjących
parametróW technicznych dotyczących tych turbin. Prosimy o wskazanie maksynralnej prędkości
stańowej i ładowania turbiny, iiości śmigieł(łopat) turbiny, czy turbina ma być trójfazowa, czy do
turbiny należy dołączyć ceńyfikat RoHs?

W

odpowiędź
Zamawiający dokonał zmiany uszczegółowienia przedmiotu zamóWienia okleślonego W pkt
3 specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia. Zgodnie z wprowadzolrą modyfikacją SIWZ,
system oświetlenia powil,1ien zawierać m,in,I turbinę wiatrową trójfazową o mocy 400W. Prędkość
startowa turbiny powinna wynosić max. 2 m/s, zaśrozpoczęcie ładowania - max, 2,5 Ir/s,
Cały system powinien umoZliwić równoległe wykorzystanie energii pochodzącej zarówno
ze słońca,jai i wiatru.
Wszelkie ceftyfikaty (przethunaczone najęzyk polski), zgodnie z § 9 pkt 5 projektu umowy.
wymagane będą do przedłożenia zamawiającemu, przed dniem odbioru końcowego zadania,
Pl,tanie nr 2.

Plosimy o wyjaśnieDie na jaki okres musi wykonawca uduielió gwarancji na wszystkie
podzespoły składowe systemu lampy hybrydowej. ZafiawiaJący żąda udzielenia cztęroletDiej
gwarancji na system. Jednocześnie w projekcie umowy w § 13 pkt 2 zamawiający żąda
Zapewnienia bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego na okres 3 lat, czy Zatem wykonawca musi na
Własny koszt zapewnić w okesie 7lat wymianę wszystkich podzespołów składowych systemu,
które ulegną ewentualnej awarii lub które §tracą swoje parametry techniczne niezbędne do dalszego
sprawnego działania całego systemu? Czy wykonawca będzie musiał w okresie 7 kat, na własny
koszt Wymienić akumulatory żelowe, które bez Wątpienia w okresie tych 7lat będzie tr.zeba
wymienić minimum jeden raz? Prosimy o wyjąśnienie, gdyż wymiana akumulatorów stanowi kosżt
ok. 15-20% Wartości całego systemu i musimy uwzględnić tąwańośćw składanej ofercie.
Prosimy równięż o Wyjasnienie co oznacza sfonnułowanie, że WykoDawca musi w okresie
Gwarancyjnym (4lata) ipogwarancyjnym (3lata) zapewnić bezpłatny serwis (w tym wymianę
podzespołów), których naprawa lub wymiana wynika z działań osób trzecich, Czy Wykonawca
będzie musiał wykonać w okręsie 7 lat naprawę i wymianę niezbędnych podzespołów w
irzypadku
uszkodzenia systemu np, poprzęz| kolizję drogową uszkorJzenie elementów przez wandali,
badzież itd.?
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Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzialności Wykonawcy zarówno co do zakesu jak
i czasu trwania tej odpowiedzialności,
odDowiedź
Zamawiający dokonał zmiany zapisu § l3 pkt 2 w pĄekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją SIWZ,
wykonawca powinien zapewnić zamawiającemu zakup lub wymianę części,podzespołów
iżespołów:
- w okresie gwarancji, w którym wymiana wynika na skutek działania osób hzecich,
- rł okresie J lat po uplywie gwarancji,
Pvtanie nr 3,

czy do ofefiy nalęży dołączyć,. certyfikaty, karty

katalogowe potwięrdzające żądane

parametry podzęspołów systemu hybrydowego, badania laboratoryjne lamp?

Odpowiedź
Zamawiający w pkt ó specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawił wykaz
oświadczeń lub dokum€ntów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdżenia spełniania
warunków udziału w postępowania,
Zgodnie Z postano\łieniem zawańym \ł w/w puŃcie, ceńyfikaty CE i badania laboratoryjne
lamp świętlnych typtt LED oraz bryły światłościna podstawie norm PN-EN 13032_1 2
lronorowane przez Labomtolium Badawcze i Wzorujące Inst},tutu Elektrotechniki, nie są wymagane
do okazania przez wykonawców na etapie składania ofelt, Dokumenty te wraz ż innymi
cefiyfikatami (przetłumaczonymi na język polski), zgodnie z § 9 pkt 5 projektu urnowy, Wymagane
będą do prżedłożeniazamawiającemu, przed dniem odbioru końcowego zadania.
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