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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.91.2017       Otwock, dnia 18.12.2017 r. 
 
 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Konserwacja i wykonanie awaryjnych napraw oświetlenia ulicznego oraz 
świątecznego na terenie Miasta Otwocka w terminie od 01.01.2018r. do dnia 

31.12.2018r. 
 

I)  
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. udziela 
następujących wyjaśnień. 

 

Pytania : 

 
1. W pkt III SIWZ Zamawiający podaje informację: 

3) W 2018 roku wynagrodzenie będzie obliczane w okresie całego roku dla ilości opraw -  
5564 szt i świetlnych dekoracji świątecznych w ilości 305 szt.; 
natomiast w Formularzu Oferty podaje liczbę punków świetlnych 5869 szt. 

Prosimy o podanie jaka jest poprawna wartość do wyliczenia kosztów konserwacji oświetlenia i 
punków dekoracji świątecznych lub w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał montaż-
demontaż dekoracji świątecznych? 

2. W tabeli 2 Formularza Oferty Zamawiający podaje 4 pozycje przy czym dla wszystkich podaje 
wartość w złotych na końcu sumując całość jako łącznie stawka roboczogodziny, wiadomą 
rzeczą jest, że tylko stawka roboczogodziny podawana jest wartości zł natomiast pozostałe 
pozycje „narzuty” są określane w % jako wartości do kosztorysów powykonawczych. 
Prosimy o doprecyzowanie jednostek wartości dla poszczególnych pozycji, ewentualnie 
poprawienie TABELI2 i wskazanie, które pozycje należy prawidłowo zsumować do wartości: 
„łącznie stawka roboczogodziny do oferty” 

3. Jaki jest czas na wykonanie montażu lub demontażu dekoracji świątecznych i z jakim 
wyprzedzeniem czasowym będzie przekazywana informacja wykonawcy? 

4. W jakich warunkach mają być przechowywane dekorację świąteczne i co wchodzi w zakres 
konserwacji? Czy Zamawiający posiada miejsce na przechowywanie dekoracji świątecznych? 

5.  Prosimy o doprecyzowanie czy czas max 48h  na usunięcie awarii oświetlenia dotyczy 
wszystkich awarii czy tylko wymiany żarówki? Jeżeli nie to prosimy o zmianę-sprecyzowanie  
kryterium czasowego dla poszczególnych awarii. 

6. W pkt V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu: 
          „Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w 
                   przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie 
                   ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
                   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej 
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                   usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego o wielkości min. 5000 punktów 
                   świetlnych w ramach jednego zamówienia działających z systemem centralnej redukcji 

   mocy. 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem systemu centralnej redukcji 
mocy? 

i w jaki sposób należy wykazać konserwację takiego systemu?, ponieważ referencje wydawane 
przez inwestorów posiadają tylko w opisie  ilości opraw oświetleniowych bez wskazywania 
które są z redukcją mocy lub które ulice, obwody oświetleniowe działają z systemem redukcji 
mocy. 

7. Dodatkowo w pkt V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda wykazania: 
„-kompletów narzędzi do prac pod napięciem w zakresie 1-30kV – 1 kpl”  

Prosimy o wskazanie, które lampy oświetleniowe działają w takim zakresie napięć i dlaczego 
prace należy wykonywać  w technologii narzędziami do pracy w zakresie napięć 1-30kV? 

Jeżeli takowych Zamawiający nie posiada to prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ, 
ponieważ co do zasady zapis ten godzi w zasady uczciwej konkurencji.   

 

Odpowiedzi : 

Ad. 1 

Poprawna wartość to 5869 sztuk, będąca sumą opraw 5564 i dekoracji świątecznych w ilości 305 szt. 
Montaż-demontaż dekoracji świątecznych będzie rozliczany tak samo jak pozostałych punktów 
świetlnych. 

Ad. 2 

Oferent w formularzu podaje cenę roboczogodziny w złotych, uzupełniając tą informację o podanie 
składowych ceny roboczogodziny z informacją o wielkości jej składowych. Zamawiający dopuszcza 
podanie tych wartości w procentach lub złotówkach. 

Ad. 3 

Dekoracje świąteczne należy zdjąć do 2 lutego 2018 i zamontować do 6 grudnia 2018. Prace należy 
wykonać w ciągu nie więcej niż 7 dni, o ewentualnych zmianach Zamawiający będzie informował z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

Ad. 4 

Warunki przechowywania dekoracji świątecznych powinny zabezpieczać je przed niekorzystnym 
wpływem warunków zewnętrznych i osób trzecich. Zamawiający rozumie to jako suche pomieszczenie 
niedostępne dla osób trzecich. 

Ad. 5 

Zamawiający wymaga aby wszystkie awarie oświetlenia były naprawiane w czasie nie dłuższym niż 48 
godzin. 

Ad. 6 

Na terenie Miasta Otwocka funkcjonuje centralny system redukcji mocy składający się z 123 urządzeń 
połączonych z większością spośród 127 skrzynek oświetleniowych (SON). Oferent wykazuje spełnienie 
warunku o którym mowa w pytaniu – patrz punkt II) 

Ad. 7 

Lampy oświetleniowe na terenie Miasta Otwocka zawieszone są w części na wspólnych liniach 
oświetleniowych z liniami napowietrznymi 15kV. Skrzynki oświetleniowe zamontowane są również na 
stacjach transformatorowych 15/04 kV. 
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II)  

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
W punkcie VII.2 SIWZ jest: 
 
Zamawiający nie precyzuje przedmiotowego zapisu (nie dotyczy). 
 
Modyfikuje się na: 
 
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
 
 
W punkcie XII.1 i 4 Jest : 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, przesłać pocztą lub przez posłańca) przy 

ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 20.12.2017 r., do godziny 

1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5, budynek C, w dniu 20.12.2017 r., o godzinie 

10
30
. 

 

            Modyfikuje się na : 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, przesłać pocztą lub przez posłańca) przy 

ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 21.12.2017 r., do godziny 

1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5, budynek C, w dniu 21.12.2017 r., o godzinie 

10
30
. 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonaną modyfikacją wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest 

SIWZ. 


