L.dz. DZP.231.14.2020/1

Opole, dnia 09.09.2020 r

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zewnętrznego oświetlenia płyty
boiska piłkarskiego w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa oświetlenia
boiska przy ul. Hallera w Opolu.” nr sprawy: DZP.231.14.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej pzp) odpowiada na pytania, jakie
wpłynęły od Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej SIWZ) i jednocześnie na podstawie art. 38 ust 4 pzp modyfikuje SIWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert.
Pytanie 1:
Prosimy o przesłanie projektu/planu sytuacyjnego boiska piłkarskiego lub wymiarów boiska
piłkarskiego oraz odległości od linii boiska, która ma być oświetlona, w celu wykonania symulacji
oświetlenia dla wymaganych parametrów oraz prawidłowej wyceny oferty.
Prosimy o zaznaczenie na projekcie/planu sytuacyjnego miejsca, w którym istnieje możliwość
podłączenia zasilania do skrzynki elektrycznej oraz panelu sterowniczego.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza mapę nieaktualnego zagospodarowania terenu.
Zasilanie do skrzynki elektrycznej ze złącza ZK2/9536
Pytanie 2:
Czy dysponujecie Państwo koncepcją projektowanego oświetlenia. Prosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada koncepcji projektowej oświetlenia, w załączeniu nieaktualny plan
zagospodarowania terenu.
Pytanie 3:
Czy dysponujecie Państwo prawem do dysponowania działką, na której będzie projektowane i
wykonywane nowe oświetlenie? Prosimy o podanie numeru działki.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką nr 37/6.

Pytanie 4:
Czy stadion będzie wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia robót?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z użytkowania obiektu.
Dopuszczalne będą czasowe zamknięcia uzgodnione np. dla dostawy i montażu słupów.
Pytanie 5:
W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 21.09.2020 r.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16.09.2020 r godz. 10:00
Pytanie 6:
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led
które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnie , czy wymagane jest dołączenie
odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych
Odpowiedź:
Należy zaprojektować oświetlenie oprawami typu LED z obliczeniami doboru

Pytanie 7:
Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obwiązujących ich Normami.
które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice wysięgniki.
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Odpowiedź:
Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
dotyczącymi obiektów sportowych.
Pytanie 8:
Czy prop EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione
Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów do instalacje słupów na terenie
użytkowania i wymogów.
Jaki jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest niedopuszczalne
podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110
lumenów 1W netto, według prawa do instalowanych produktów według i zamienników oświetlenia

sodowego błędy w realizacji zamówienia oświetlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada
zamawiaj zarządca drogi? czy grupa inwestorów?
Odpowiedź:
Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
dotyczącymi obiektów sportowych.
Pytanie 9:
Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania umowy dla w/w zadania w przypadku
przedłużających się procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej (oczekiwanie na
mapę do celów projektowych, pozwolenie na budowę) bądź ze względu na długi czas dostawy
materiałów (np. maszty oświetleniowe) ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania umowy.
Pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

Ponadto, z uwagi na zapewnienie Wykonawcom czasu niezbędnego na przygotowanie
ofert Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania ofert:
➢

pkt XI.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Barlickiego 13 do dnia 16.09.2020 r., do
godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
➢ pkt XI.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 16.09.2020 r., o godzinie 11.00.
Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4a , w związku ze zmianami zapisów dotyczących
warunku udziału w postepowaniu oraz terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający zmienia
również zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu.
Wszystkie dołączone do niniejszego pisma załączniki stają się integralną częścią SIWZ i należy je
uwzględnić, składając ofertę.
Załączniki zamieszczone zostają przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiotowego
postępowania:
http://mosir.opole.pl/przetarg/wykonanie-zewnetrznego-oswietlenia-plyty-boiska-pilkarskiego-ramachzadania-budzetowego-pn-budowa-oswietlenia-boiska-przy-ul-hallera-opolu-2/
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