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Modyfikacja treści siwz nr 4
Zamawiający: Gmina Świlcza
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę, nazwa zadania:
Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 06 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 633242-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
na stronie internetowej: www.bip.swilcza.com.pl
Planowany termin składania ofert: do 15 stycznia 2020 r. do godz. 10:00.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W dniu 20 grudnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Treść pytania nr 1:
Czy jest możliwość zmiany klasy dla słupów 3 i 4m. Dla takiej wysokości nie ma możliwości
spełnienia normy dla M6. Proponuję zwiększenie wysokości słupów lub zmianę klasy na P.
Odpowiedź:
Zamawiający w modyfikacji SIWZ nr 2 z dnia 19-12-2019r wprowadził zmiany klas
oświetleniowych dla wskazanych pozycji w tabeli nr 2 i zmiany te obowiązują
wszystkich Wykonawców.
Treść pytania nr 2:
W zestawieniu pojawiają się wysięgniki o kącie nachylenia równym 30 stopni. Czy brane jest
pod uwagę zmniejszenie nachylenia do zakresu 0-15 stopni? Taki ruch umożliwiłby
efektywniejsze wykorzystanie opraw, a co za tym idzie zmniejszenie ich mocy, co jest
kluczowe dla przetargu. Ewentualnie czy w obliczeniach jest możliwość przyjęcia mniejszego
nachylenia wysięgnika, które uwzględniałoby zmiany w zakresie regulacji samej oprawy?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazał w SIWZ, że wymaga minimalnego kąta regulacji oprawy w
zakresie ±15°, co stanowi możliwość dostosowania kąta nachylenia oprawy do
wymagań normatywnych przy kącie nachylenia wysięgnika 30 stopni. Jednocześnie
Zamawiający nie ogranicza możliwości stosowania opraw o kącie regulacji w większym
zakresie niż wskazane w SIWZ a co za tym idzie Wykonawca ma prawo określić kąt
nachylenia oprawy w obliczeniach fotometrycznych zgodnych z zakresem regulacji
proponowanej w ofercie oprawy.
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