
                                          
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   14.10.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00424/19   

 

I. 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 wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

PYTANIE: Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć karty katalogowe potwierdzające 
co jest treścią oferty. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kart katalogowych. Zamawiający wymaga aby 

poszczególne oprawy oświetleniowe były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku do SIWZ – 
Projekcie Wykonawczym. 

 
 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, iż na zebraniu wykonawców, zgłoszone zostały następujące 
pytania oraz udzielone zostały odpowiedzi: 

1. Jaki jest stan sufitów i ile będzie koniecznych do wykonania wyprawek? 
odpowiedź: 4 lata temu był przeprowadzany remont wraz z malowaniem sufitów. 

2. Prace będą mogły być prowadzone bez ograniczeń czasowych od piątku od godziny 16 do niedzieli? 
odpowiedź: Tak 

3. Czy udostępnione zostanie pomieszczenie na cele socjalne oraz na magazyn narzędzi?  
odpowiedź: Tak 

4. Czy piwnica jest pod całym budynkiem? 
odpowiedź: Tak, jednakże na dalszym odcinku jest to tunel, który ulega zwężeniu. 

5. Czy malowanie w piwnicy też jest przewidywane? 
odpowiedź: Tak. Zamawiający doprecyzowuje, że malowanie winno być wykonane w zakresie, w jakim 
w tej chwili sufit jest pomalowany. 

6. Czy w pomieszczeniach magazynu zlokalizowanym od strony szczytowej również należy wymienić 
oświetlenie? 
odpowiedź: pracownie/ magazyn zlokalizowany od strony szczytowej nie jest objęty przedmiotem 
zamówienia. 

7. Czy zmianie ulegnie termin złożenia ofert? 
odpowiedź: na ten moment termin pozostaje bez zmian. 
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