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Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja 

pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania 

potrzeb osób niepełnosprawnych – etap I". 

 

Odpowiedzi na zapytania nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019ze zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1.  

W projekcie elektrycznym brakuje takich istotnych parametrów opraw oświetleniowych jak 

sprawności , żywotność LED oraz parametr SDCM, grupa ryzyka fotobilogicznego. Parametry te 

określają jakość przewidzianych w projekcie rozwiązań oświetleniowych , wskazanie ich jest 

konieczne dla poprawnego wykonania oferty oraz dla sprawiedliwej oceny ofert przez 

zamawiającego. Proszę aby zamawiający przedstawił wyniki obliczeń fotometrycznych dla 

zastosowanych w projekcie opraw, lub wskazał minimalne parametry żywotności LED , parametru 

SDCM, grupa ryzyka fotobilogicznego oraz sprawności opraw. Ponadto w wyroku KIO sygnatura 

KIO/UZP 807/08 przeczytać możemy poniższe - "Na Zamawiającym ciąży obowiązek obiektywnego 

opisu przedmiotu zamówienia, z którym sprzężone jest uprawnienia do opisywania przedmiotu 

zamówienia w sposób zapewniający realizację potrzeb Zamawiającego. Jak z powyższego wynika nie 

oznacza to zatem, że Zamawiający ma obowiązek zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu 

zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Ponadto Odwołujący się 

nie wykazał, że użycie kwestionowanych materiałów nie jest uzasadnione specyfiką zamówienia. 

Fakt, że na rynku istnieją inne produkty, nie przesądza o obowiązku dopuszczenia każdego z nich. " 

Odpowiedź:  

W projekcie  zostały określone parametry opraw które projektant i Zamawiający oczekiwał tj. została 

podana moc opraw, temperatura, wymiary oraz strumień świetlny. Parametry te w opinii projektanta 

i Zamawiającego są wystarczające i spełnienie tylko tych parametrów będzie wymagane. 

 



Zwiększenie szczegółowości parametrów nie jest konieczne i wymagane. Zostało zrobione to po to 

aby móc dopasować wielu producentów opraw. Zamawiający informuje ponadto, że instalacja ma 

być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. 

 


		2021-07-06T11:59:21+0200




