
Miedźno, dnia 21 lipca 2020 roku 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25, 
42-120 Miedźno 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dotyczy postępowania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” 

zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”). 

Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

„uPzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań jednego z Wykonawców z dnia 12 czerwca 2020 roku 

wraz z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust 4 uPzp, dokona 

zmian  w SIWZ lub w załącznikach w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie. 

Pytanie nr 1. Układ optyczny w oprawie powinien być wyposażony w regulacje rozsyłu strumienia 

świetlnego. Odpowiednio dobrane oprawy już po zainstalowaniu nie wymagają żadnych regulacji a 

rozsył jest dopasowany do konkretnej sytuacji drogowej i w trakcie użytkowania oprawy nie powinien 

ulegać zmianie. Stosowanie regulacji rozsyłu może doprowadzić do niezgodnego z normami 

oświetlenia. Wnosimy o wykreślenie zapisu ze specyfikacji.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu ze specyfikacji.  

 

Pytanie nr 2. Układ elektryczny musi być wyposażony w układ kompensacji mocy biernej. Takie 

rozwiązanie jest nieefektywne, kompensacja powinna być dobrana dla całej instalacji na podstawie 

pomiarów poinstalacyjnych. Wnosimy o zmianę tego zapisu.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i jednocześnie informuje, że zapis otrzymuje brzmienie: 

Po zamontowaniu opraw oświetleniowych należy na podstawie pomiarów poinstalacyjnych dokonać 

kompensacji mocy biernej dla całej instalacji oświetleniowej. 

 

Pytanie nr 3. Konstrukcja korpusu oprawy powinna umożliwiać beznarzędziową wymianę układu 

optycznego oraz układu zasilającego. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym wymiana 

układu optycznego wymaga jedynie podstawowych narzędzi (np. śrubokręta).  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wymiana układu optycznego wymaga jedynie 

podstawowych narzędzi (np. śrubokręta). 

 

Pytanie nr 4. Oprawa powinna być wyposażona w jednoczęściowy, głęboko tłoczony i chemicznie 

czyszczony odbłyśnik, zapewniający optymalny rozsył światła. Bardzo zawiły zapis. W gestii 

producenta jest sposób uzyskania wymaganych parametrów fotometrycznych a stosowanie takich 



zapisów może wskazywać na nieuczciwą konkurencję. W związku z tym wnosimy o wykreślenie w/w 

zapisu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w/w zapisu. 

 

Pytanie nr 5. W załączonej dokumentacji projektowej w projektach budowlanych "Miedźno ul. 

Filipowicza skrzyżowanie Kołaczkowice", "Ostrowy nad Okszą ul. Bór, Cicha, Leśna, Brzozowa", 

"Ostrowy nad Okszą ul. Cmentarna", "Ostrowy nad Okszą ul. Graniczna", "Ostrowy nad Okszą ul. 

Łąkowa", "Ostrowy nad Okszą ul. Ogrodowa" obliczenia wykonano przy współczynniku utrzymania 

0,67 a w projektach "Ostrowy nad Okszą ul. Szkolna i ul. Przedszkolna", "Ostrowy nad Okszą ul. 

Topolowa", "Ostrowy nad Okszą ul. Słoneczna" wykonano przy współczynniku utrzymania 0,9. 

Współczynniku utrzymania 0,67 był stosowany w oprawach sodowych. Wnosimy o zmianę parametru 

współczynnika utrzymania na 0,8. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru współczynnika utrzymania na 0,8. 

 

Pytanie nr 6. W związku z pkt. 7.5.Umowy o PPP (Załącznik nr 2 do SIWZ) w przypadku gdy Partner 

Prywatny zamierza zapewnić Finansowanie ze środków pochodzących od Instytucji Finansującej - w 

związku z umową wykupu wierzytelności zawartą pomiędzy Instytucją Finansującą a Partnerem 

Prywatnym, a jednocześnie przy braku zgody na umowę trójstronną (ust. 4. pkt. 7.5.) czy Gmina złoży 

stosowne OŚWIADCZENIE, w którym wyrazi zgodę na następujące warunki:  

1. Czy Gmina wyrazi zgodę na cesję wierzytelności i potwierdzi bezsporność wierzytelności 

wynikającej z faktur wystawionych za etap inwestycyjny (tj. faktura za etap projektowania i faktura za 

etap robót) podlegającej wykupowi przez instytucję finansującą, kwotę wierzytelności oraz jej 

harmonogram spłat? (po zakończeniu robót, po ich końcowym odbiorze, potwierdzając kwotę 

wierzytelności podlegającą wykupowi przez instytucję finansującą Gmina uwzględni uprzednio 

potrącenia z tytułu kar umownych, odpowiedzialności odszkodowawczej, roszczeń ewentualnych 

podwykonawców Partnera Prywatnego oraz innych zdarzeń/okoliczności przewidzianych w Umowie. 

Kwota wierzytelności podlegająca wykupowi przez instytucję finansującą nie może ulec zmianie po jej 

potwierdzeniu przez Gminę, w szczególności pod dokonaniu wykupu wierzytelności przez instytucję 

finansową Gmina nie będzie mogła dokonać żadnych potrąceń z kwoty wykupionej przez instytucję 

finansową, również w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy i naliczenia z tego tytułu kary 

umownej Podmiotowi Prywatnemu).  

2. Czy Gmina zgodzi się na zapłatę wierzytelności wynikającej z ww. faktur wystawionych za etap 

inwestycyjny (po zakończeniu robót, po ich końcowym odbiorze) podlegającej wykupowi przez 

instytucję finansującą wraz z kosztami finansowania przelewem bezpośrednio na rachunek instytucji 

finansującej?).  

3. Czy Gmina zaakceptuje naliczanie przez instytucję finansującą odsetek w oparciu o stopę 

procentową składającą się ze zmiennej stopy WIBOR 1M oraz stałej marży, począwszy od daty 

wypłaty kwoty wierzytelności na rzecz Partnera Prywatnego? (wykup wierzytelności nastąpi po jej 

uprzednim potwierdzeniu przez Gminę, czyli po zakończeniu robót, odebranych bez uwag i 

jednocześnie nie wcześniej niż w pierwszym dniu etapu utrzymania i zarządzania).  



4. Czy Gmina zgodzi się na dokonywanie spłaty w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (tj. 

comiesięcznych równych ratach kapitałowych oraz malejących ratach odsetkowych) na podstawie 

wystawianych co miesiąc przez instytucję finansową not odsetkowych?  

5. Czy Gmina zaakceptuje niezmienność harmonogramu spłat, za wyjątkiem możliwości wcześniejszej 

spłaty przez Gminę? (Gmina z wyprzedzeniem poinformuje instytucję finansującą o planowanej 

wcześniejszej spłacie oraz podpisze nowy harmonogram spłat). 6. Czy Gmina potwierdzi, że 

poinformuje instytucję finansującą o odstąpieniu od umowy PPP lub wypowiedzeniu umowy i 

jednocześnie odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nie wpłynie na obowiązek spłaty 

kwoty wierzytelności wykupionej przez instytucję finansującą oraz odsetek? (oznacza to, że 

wypowiedzenie umowy PPP na etapie utrzymania nie wpłynie na spłatę kwoty z tytułu zrealizowania 

etapu inwestycyjnego).  

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie pkt 7.4. 

(poprzednio 7.5), w szczególności Zamawiający nie wyrazi zgody na wykup wierzytelności w związku z 

realizacją Przedsięwzięcia, natomiast aktualne pozostają wymagania określone w pkt 7.4. 

 

 

        W imieniu Zamawiającego 

                (-) Piotr Derejczyk 

             Wójt Gminy Miedźno 

 
 

 


