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Do Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu ZP/PN/D/O4/2020

dotyczy: DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM LAMP LED ORAZ WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRY2NU OŚWIETLENIA
W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ ARENA URSYNÓW W WARSZAWIE

Informuję, że w dniach 09-12.10.2020r. do Zamawiającego zostały skierowane pytania oraz wnioski
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść pytań oraz wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. W związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania wnosimy o zmianę zapisów odnośnie
wysokości kar, Zaproponowane przez Zamawiającego wysokości kar są niespotykanie wysokie,
standardowo w postepowaniach publicznych wysokość kary za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu prac! usunięcia usterki kształtuje się na poziomie 0,2-0,5%, anie aż tak wysokie jak
u Państwa, tj. 2% za każdy dzień opóźnienia. Również, wysokość kary za odstąpienie od umowy
standardowo kształtuje się na poziomie 10%, anie aż 30% jaku Państwa w zapisach.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wysokości kar umownych. Wykonawca
przystępując do postępowania zna i akceptuje termin wykonania. Żadne czynniki zewnętrzne
(warunki atmosferyczne) czy też obostrzenia związane z coyid nie mają wpływu na termin
realizacji. Jakiekolwiek opóźnienia dotyczące wykonania zamówienia lub usunięcia usterek mogą
skutkować dla Zamawiającego poważnymi stratami finansowymi (odwołane rezerwacje oraz
imprezy z powodu braku lub niewłaściwego oświetlenia).

2. Czy Zamawiający posiada harmonogram imprez sportowych lub wynajmu holi, informacja
ta byłaby niezbędna do przygotowania hormonogromu prac, a tym samym poprawnym
przygotowaniu oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający posiada harmonogram imprez oraz wynajmu hali, który na bieżąco
ulega modyfikacjom. Wszystkie etapy prac powinny zostać uzgadniane na bieżąco z
Zamawiającym. Zgodnie z OPZ, z uwagi na fakt, że budynek będzie obiektem czynnym
Wykonawca winien przewidywać możliwość wykonania zamówienia etapami w sposób
niezakłócający funkcjonowania obiektu. Prace mogą przypadać na godziny nocne i w dni wolne
od zajęć, również w weekendy.

3. W warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający jedynie wymoga doświodczenia w zakresie dostawy wraz z montożem instalacji
oświetlenia do budynków użyteczności publicznej lub obiektów wielkopowierzchniowych,
o wartości nie mniejszej niż 50000,00 zł brutto. W naszej ocenie jest to nieproporcjonalny warunek
do przedmiotu zamówienia. W zwiqzku z powyższym proszę o informacje czy Wykonawco
powinien wylegitymować się dostawą wraz z montażem instalacji oświetlenia do obiektów
sportowych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto?
Odpowiedź: Zamawiający ustalając wartość wykonanych zamówień ma na celu umożliwienie
udziału w postępowaniu wielu różnym podmiotom — małym i średnim przedsiębiorstwom, które
wykonywały zamówienia w budynkach użyteczności publicznej lub obiektach
wielkopowierzchniowych o różnym charakterze (hale sportowe, szkoty, przychodnie, sklepy itp.)

4. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w związku z tym iż Zamawiający dobrał oprawy (poda
wszystkie minimalne parametry opraw świetnych) cało odpowiedzialność za otrzymane wyniki
oświetlenia spoczywa na Zamawiającym, natomiast Wykonawca ma jedynie dostarczyć
i zamontować oprawy?
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Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany je*”W9!fóńĆ zamówienie zgodnie z OPZ. Oświetlenie musi
spełniać wymogi dotyczące transmisji W (HDW, slo” •motion TV) oraz organizacji zawodów
zgodnie z przepisami federacji światowych oraz być zgodne z normami budowlanymi.
Zamawiający wjednym z wyjaśnień określił, że lam”py oraz instalacja wymieniane są w stosunku 1
do 1, źródła światła mają być instalowane w tych samych miejscach. Dotychczasowe oświetlenie
spełniało wymogi, o których mowa wyżej. W związku z intensywną eksploatacją oświetlenie oraz
okablowanie hali utraciło swoje parametry. Jeżeli Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie
z parametrami określonymi w OPZ oświetlenie powinno spełniać wymagania Zamawiającego.

5. Czy w przypadku kiedy oferta będzie zawierała rażqco niskq cenę Zamawiajqcy zastrzega sobie
możliwość wezwania wykonawcy o próbkę I szt. oprawy?
Odpowiedź: Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
zamawiający zastosuje art. 90 ust. 1, la ustawy, wzywając Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

6. Czy wszystkie parametry podane w OPZ sq istotne czy niektóre można pominqć ? Jeśh niektóre
można pominqć to proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamówienie należy zrealizować zgodnie z parametrami określonymi w OPZ.

7. Uprzejmie proszę o infarmacje w jaki sposób Zamawiajqcy zamierza weryfikować parametry
dostarczanych opraw? Pytam ponieważ oprawy, które będq gorszych parametrów (np. nie
spelniojqcych wymagań w zakresie migotania) mogq być tańsze o 40% od opraw spelniojqcych ten
wymóg. Zatem jest to bardzo istotna różnica, wobec powyższego czy Zamawiojqcy zamierza
wzywać wykonawców o złożenie kort katalogowych ?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1) Dokumentację powykonawczą,

2) Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne
wbudowanych materiałów,

3) Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego
obiektu, schematy technologiczne, dokumentację techniczno — rozruchową, instrukcję
bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz karty
gwarancyjne na wbudowane urządzenia.

Ponadto, zgodnie z OPZ Wykonawca musi wykonać dokumentację powykonawczą, schemat

ideowy podłączenia poszczególnych opraw oświetlenia oraz przekazać protokoły z pomiarów

ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów rezystancji izolacji wymienionych obwodów,

pomiarów natężenia oświetlenia.

Zamawiający określił współczynnik migotania maks. 3 %. Jeżeli powyższe dokumenty nie będą
określały współczynnika migotania, Zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających
wyznaczony współczynnik.

8. Uprzejmie proszę o informacje czy Zamawiajqcy wymaga, aby oprawy oświetleniowe posiadały
certyfikat potwierdzajqcy podstawowe parametry z laboratorium posiadajqcego akredytacje na
terenie UnU Europejskiej?

Odpowiedź: Wykonawca musi dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa CE, deklaracje zgodności,
aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów.
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