Swarzędz, dnia 03 marca 2021 r.
WRPZP.271-03/2021
Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa oświetlenia
w ul. Azaliowej Limbowej i Magnoliowej w Rabowicach, gmina Swarzędz”.
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019

roku Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje
Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:
Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby oprawy oświetleniowe miały certyfikację ENEC.
Głównym celem Zamówień Publicznych, pożądanym przez Ustawodawcę, a także leżącym
w najlepszym interesie Zamawiającego jest zapewnienie jak największej konkurencyjności.
W art. 101 ust 4 ustawy PZP Ustawodawca w sposób jednoznaczny określa, obowiązek
Zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych poprzez dodanie określenia „lub
równoważne” w przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych. Co więcej w przypadku stosowania
określenia równoważności, zgodnie z art. 99 ust 6 ustawy PZP jest zobowiązany do
wskazania kryteriów, którymi będzie kierował się przy ocenie równoważności. Warto w tym
miejscu nadmienić, iż zgodnie z orzeczeniem KIO 256/14, „Pojęcie równoważności nie może
oznaczać tożsamości”.
Mając powyższe na względnie, oraz fakt, że najważniejszą wytyczną przy certyfikacji ENEC
stanowi norma PN-EN 60598, czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie tożsame
certyfikację

niezależnego

polskiego

instytutu

badawczego

posiadającego

stosowną

akredytację, po przebadaniu zgodności z normami PN-EN 60598?
Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie czym będzie się kierował przy ocenie
równoważności certyfikacji dla ENEC.
Wyjaśnienie nr 1
Wymóg

posiadania

ENEC

jest

dla

Zamawiającego

potwierdzeniem

spełnienia

deklarowanych parametrów energetycznych i oświetleniowych, co służy podwyższeniu
standardów jakościowych. Certyfikat ENEC ukierunkowany jest na ograniczanie barier

w międzynarodowej wymianie handlowej i nie wymaga potwierdzenia w innych krajach
europejskich umożliwiając wolną konkurencję. Polska jest jednym z sygnatariuszy
porozumienia ENEC, którzy uznają wyrób elektryczny ze znakiem ENEC przyznany przez
inną jednostkę na równi ze znakiem ENEC przyznanym przez siebie. Wymóg posiadania
certyfikatu ENEC nie eliminuje konkurencji gdyż posiada go co najmniej kilku producentów.
Pytanie nr 2
Zamawiający w dokumentacji technicznej nigdzie nie wspomina o systemie sterowania
oświetleniem, który stosuje, bądź może chcieć zastosować. Czy Zamawiający korzysta, bądź
zamierza korzystać z jakiegoś systemu sterowania oświetleniem ulicznym?
Wyjaśnienie nr 2
Zamawiający

nie

korzysta

obecnie

z

systemu

sterowania

oświetleniem

ulicznym

i w najbliższej przyszłości nie planuje ich wprowadzać.
Pytanie nr 3
W nawiązaniu do poprzedniego pytania, jeśli Zamawiający nie wymaga zastosowania
żadnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, to czy Zamawiający oczekuje od opraw
możliwości zaimplementowania do nich jakiegoś systemu sterowania w przyszłości?
Informacja taka jest bardzo istotna, ponieważ zastosowanie opraw bez możliwości
implementacji systemów sterowania, w przypadku chęci wprowadzenia takiego systemu
przez Zamawiającego w przyszłości, może się wiązać z koniecznością wymiany całych
opraw. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że rozwiązania takie są powszechnie
stosowane, i dają możliwość ograniczenia kosztów oświetlenia ponoszonych przez
Zamawiającego.
Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający nie wymaga implementowania do opraw jakiegokolwiek systemu sterowania
celem korzystania z niego dopiero w przyszłości.
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