
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Września,  dnia 02.02.2022 r.

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.10.2022
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości 5.382.000 euro na

budowa  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Gminy  Września:  część  1  -  budowa  oświetlenia  drogowego

w  ul.  Kazimierza  Wielkiego  we  Wrześni,  część  2  -  budowa  oświetlenia  drogowego  ul.  Ks.  Twardego

w Marzeninie, część 3 - doświetlenie drogi ul. Zakątek w Nowym Folwarku.

Zamawiający,  Gmina  Września  reprezentowana  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  działając  na

podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień  Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129

ze zm.) informuje, że wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W związku z określeniem wymagań dla sterownika oświetlenia - zadanie nr: 1 i 3- czy wykonawca ma w ofercie również

ująć koszt dostępu do systemu CPAnet lub midiBLUE - jeżeli tak to jaki okres dostępu ma zapewnić wykonawca w tym

postępowaniu w swojej ofercie - 24mc czy dłuższy? Proszę doprecyzować który sterownik należy zamontować CPAnet

czy midiBLUE ponieważ różnica w cenie jest znacząca.

Odpowiedź:

Gmina Września na swoim terenie korzysta z zegarów typu Rabbit midiblue, Wykonawca w swojej ofercie nie uwzględnia

kosztów dot. abonamentu. 

Pytanie 2

W związku z  określeniem tak wysokich  wymagań dla  zegarów astromicznych,  proszę  o  informację  co zamawiający

rozumie w pojęciu "oprawy z redukcją mocy". Czy to ma być na stałe zaprogramowana redukcja wg ustalonych godzin

w zasilaczu czy oprawy mają być wyposażone w dodatkowe systemy takie jak Citytouch lub APC-LED - jeżeli tak proszę

określić jaki.

Odpowiedź:

Oprawa ma mieć możliwość na stałe zaprogramowania redukcji mocy wg ustalonych godzin przez inwestora.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
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