
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 16 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 

Jakie słupy należy zabudować – aluminiowe czy stalowe. W planie funkcjonalno-użytkowym na str. 4 

jest napisane, iż zakres obejmuje montaż słupów ocynkowanych (czyli stalowych), natomiast na str. 9 

wskazane są słupy aluminiowe. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż słupów stalowych. 

 

Pytanie nr 2  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za umieszczenie zabudowanych 

urządzeń (t.j. kable, rury, słupy, itp.) w pasie drogowym, zarówno w tym należącym do Gminy 

Miedzno jak i do odrębnych właścicieli. Wszystkie wymagane opłaty związane z umieszczeniem 

urządzeń poniesie Zamawiający. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że poniesie wszystkie wymagane opłaty związane z 

umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń, stanowiących jego własność. 

 

Pytanie nr 3  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił wszystkie bieżące koszty opłat za energię 

elektryczną dla wykonanego oświetlenia drogowego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że  będzie ponosił wszystkie bieżące koszty opłat za energię elektryczną dla 

wykonanego oświetlenia drogowego. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie adresów wszystkich obiektów (zgodnie z PFU: szkoły, strażnice OSP, urząd gminy) 

pomiędzy którymi ma zostać ułożony światłowód. Prosimy o podanie typu światłowodu jaki ma 

zostać ułożony. 

 



Odpowiedź:  
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do IPU - zakres prac obejmuje położenie światłowodu wraz z niezbędnym 
osprzętem (skrzynki, mufy, złączki, taśmy, uszczelniacze etc.) pomiędzy obiektami użyteczności 
publicznej (szkoły, strażnice OSP, urząd gminy). Instalacja ma umożliwić nawiązanie 
sprawnego i niepodatnego na zakłócenia  połączenia sieciowego w budynkach bezpośrednio 
podlegających Urzędowi Gminy. Światłowód powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy 
i wymagania techniczne między innymi: IEC 60793, IEC 60794, SO/IEC 11801.  
Adresy budynków, które planowane są objęciem światłowodu: 

1. Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno; 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno; 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej, Mokra 194 42-120 Miedźno; 

4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Miedźnie, ul. Szkolna 1 42-120 Miedźno; 

5. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6 42-122 Ostrowy nad 
Okszą; 

6. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, ul. Gen. J. Filipowicza 5 42-120 Miedźno; 

7. Muzeum w Mokrej, Mokra 194 42-120 Miedźno; 

8. OSP Mokra, Mokra 195 42-120 Miedźno; 

9. OSP Miedźno, ul. Gen. J. Filipowicza 5 42-120 Miedźno; 

10. OSP Ostrowy nad Okszą, ul. T Kościuszki 52 42-122 Ostrowy nad Okszą; 

11. OSP Borowa, Borowa 60a 42-120 Miedźno; 

12. OSP Władysławów, ul. Turystyczna 127 Władysławów, 42-120 Miedźno; 

13. OSP Kołaczkowice, Kołaczkowice 110A 42-120 Miedźno; 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z PFU zakres prac obejmuje „uruchomienie systemu monitoringu i sterowania”. Czy 

Zamawiający ma na myśli system monitoringu pracy opraw LED w sieci oświetleniowej? Prosimy o 

uszczegółowienie. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac dotyczący „uruchomienia systemu monitoringu  i sterowania” 

został opisany w PFU w p-kcie 2.2. Wymagania dotyczące realizacji prac - Montaż systemu 

sterowania.  

 

Pytanie nr 6  

Zgodnie z załączoną „Mapą lokalizacji przedsięwzięcia” suma długości wszystkich przewidywanych 

odcinków planowanego oświetlenia dróg wynosi w przybliżeniu ok. 100km. Zakładając, iż średnia 

odległość pomiędzy słupami to ok. 35-40metrów, daje to ok. 2500-2850szt. stanowisk słupowych. 

Zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” w SIWZ: „Przedmiotem zamówienia jest budowa w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” około 1200 punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Miedźno”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości słupów. 

Czy w przedmiocie zamówienia należy wybudować 1200 stanowisk słupowych dla konkretnie 

wskazanych ulic z „Mapy lokalizacji przedsięwzięcia” czy należy oświetlić wszystkie zaznaczone ulice 

zgodnie z „Mapą lokalizacji przedsięwzięcia” co w rzeczywistości wyniesie ok. 2500-2850szt. 

stanowisk słupowych. 

 



Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zapisami w PFU w p-kcie 2.2. Wymagania 

dotyczące realizacji prac - Montaż opraw oświetleniowych „ - należy zamontować oprawy 

oświetleniowe o charakterystyce świetlnej zapewniającej maksymalizację odstępów między słupami, 

przy zachowaniu odpowiedniej równomierności oświetlenia”  należy oświetlić wszystkie zaznaczone 

ulice zgodnie z „Mapą lokalizacji przedsięwzięcia”, a ilość słupów oświetleniowych wynikać będzie z 

przeprowadzonych obliczeń doboru i rozmieszczenia opraw oświetleniowych zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

 

Pytanie nr 7 

W celu komunikacji opraw z systemem monitorującym pracę sieci oświetleniowej należy zastosować 

w oprawach karty SIM, za które należy płacić stały abonament. Po czyjej stronie będzie ponoszenie 

kosztów abonamentu podczas trwania umowy PPP? Czy po zakończeniu umowy, Zamawiający będzie 

ponosił koszty opłat za abonament dla kart SIM w oprawach, w celu utrzymania pracy 

i funkcjonalności całego systemu. 

 

Odpowiedź:  

W trakcie umowy o PPP koszty abonamentu ponosi partner prywatny, po zakończeniu umowy koszty 

utrzymania oświetlenia przechodzą na właściciela - zatem w tym przypadku na Gminę. Natomiast na 

etapie oferowania dostawca powinien określić szacowane koszty utrzymania kart SIM po upływie 

okresu umowy. Dopuszcza się także alternatywę dla w/w wariantu w postaci zastosowania kart SIM 

w szafach rozdzielczych na poszczególnych obwodach oświetleniowych.  

 

Pytanie nr 8 

Ile środków pieniężnych Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że szacunkowa wartość przedsięwzięcia z uwzględnieniem kwot została 

określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno, zamieszczonej na stronie 

internetowej, jednakże ostateczna kwota, jaka zamierza przeznaczyć za sfinansowanie 

Przedsięwzięcia będzie podana zgodnie z uPzp w dniu otwarcia ofert.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godziny 10.00, w związku z czym  Zamawiający 

informuje, że pkt 13.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„13.6.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie opatrzonej 

nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 

Miedźno z dopiskiem: oferta - wybór partnera prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia pn. 

„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I 

WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

31.08.2020 r. godz. 11.00. 

 

natomiast pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:  



ROZDZIAŁ 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 10.00 w pok 11 

(Biuro podawcze) Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno. 

14.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 03 (Sala sesyjna). W przypadku utrzymania ogłoszonego na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne 

otwarcie ofert może nastąpić on-line na żywo o czym Zamawiający powiadomi przed 

terminem otwarcia ofert, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej  

www.bip.miedzno.akcessnet.net/” 

14.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o 

terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego.  

14.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie- art. 84 ust. 2 

ustawy Pzp. 

 

 

        W imieniu Zamawiającego 

                (-) Piotr Derejczyk 

             Wójt Gminy Miedźno 

 
 

 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

