
                                         
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę 

oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,  

ul. Topolowa 2. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00056.2019   09.10.2019 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00424/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w kosztorysie należy uwzględnić wszystkie materiały potrzebne do realizacji 

zadania. 

2. Uprzejmie proszę o informacje czy kosztorys ofertowy należy sporządzić w taki, sposób aby Zamawiający mógł 

jednoznacznie ustalić jakie oprawy oświetleniowe są treścią oferty? Warto zaznaczyć, iż oprawy oświetleniowe 

stanowią 90% wartości całego zamówienia. 

3. W związku z tym, iż prace należy wykonać w obiekcie czynnym wnoszę o wydłużenie czasu realizacji prac do trzech 

miesięcy lub też możliwość pracy w trybie ciągłym tj. bez ograniczeń godzinowych i ilościowych sal lekcyjnych. 

Warto przy tym zaznaczyć, iż sama produkcja opraw oświetleniowych zajmie co najmniej 3 tygodnie. 

4. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na montowanie opraw oświetleniowych w I klasie 

ochronności? 

5. Prosimy o udostępnienie budynku celem dokonania wizji lokalnej. Do właściwego sporządzenia oferty konieczna 

jest ocena stanu sufitów. 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1. 

Należy uwzględnić wszystkie materiały potrzebne do realizacji zadania, wykorzystując istniejące pozycje przedmiaru 

inwestorskiego, bez ich rozszerzania. 

Ad. 2. 

Zamawiający, wymaga dostarczenia poszczególnych opraw oświetleniowych, zgodnie z parametrami opisanymi w 

załączniku do SIWZ – Projekcie Wykonawczym. 

Ad. 3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji prac, oraz prowadzenie prac bez ograniczeń 

godzinowych i ilościowych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ. 

Ad. 4. 

Zamawiający wyraża zgodę na montowanie opraw oświetleniowych w I klasie ochronności. 

Ad. 5. 

Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które 

odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., o godz. 8:30. 

Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym terminie do sekretariatu Zespołu Szkół w Mosinie,  

ul. Topolowa 2. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia innego terminu spotkania Wykonawców. 
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