
Piaski, dnia 31 stycznia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach -

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED” opublikowanego w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod nr 504832-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta,

które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 25.01.2018 r. do Zespołu Szkół

w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1
Czy w zakres prac wchodzi:
wyłączniki
- demontaż starego wyłącznika
- demontaż puszki pt
- montaż nowej puszki
- montaż i podłączenie nowego wyłącznika
Rozdzielnia
- proszę o podanie wyposażenia rozdzielni: ilość obwodów, wyposażenie sprzętowe, wymiary,
IP
- bez tych informacji nie jest możliwe dodanie do przedmiaru pomiarów obwodów,
wyłączników różnicowoprądowych / jeżeli będą wymagane /
Wyłączniki bistabilne
- proszę podać ilość i sposób ich podłączenia / sekcje /
- czy okablowanie wyłączników bistabilnych jest ujęte w przedmiarze

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza zakres prac:
wyłączniki
- demontaż starego wyłącznika
- demontaż puszki pt
- montaż nowej puszki
- montaż i podłączenie nowego wyłącznika

Rozdzielnia
- inwestycja obejmuje montaż 3 kpl. nowych rozdzielni piętrowych i wykonanie nowych linii
WLZ. Rozdzielnie kompletne z zabezpieczeniami obwodów oświetleniowych. Wymiar
rozdzielni dostosowany do miejsca montażu.

Wyłączniki bistabilne
Przewiduje się wykonanie nowych wyłączników dla sekcji korytarzy wraz z okablowaniem
i robotami odtworzeniowymi po robotach elektrycznych.



Pytanie 2
- proszę podać jaki jest obecny sposób włączania oświetlenia sali sportowej?
- brak w przedmiarze montażu rurek PCV – czy dodać
- czy w przedmiarze ujęte jest okablowanie sali sportowej / w 100% / uwzględniające
włączanie sekcyjne?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oświetlanie hali sportowej jest włączane sekcyjnie. Uzupełnić,
jeśli pojawią się braki przy montażu lamp z wykorzystaniem rurek PCV. W przedmiarze
znajduje się uzupełnienie okablowania związanego z włączaniem sekcyjnym oświetlenia hali.

Pytanie 3
Czyli Wykonawca ma dodać do przedmiaru wykonanie pomiarów oświetlenia podstawowego
i awaryjnego?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że należy dodać wykonanie pomiarów oświetlenia podstawowego
i awaryjnego?

Pytanie 4
Czy Wykonawca ma malować tylko sufity, czy tez całe ściany razem z malowaniem olejnym
/ brak takiego malowania w przedmiarze/?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga pomalowania sufitów i uzupełnienie malowania po zaprawionych
bruzdach w ścianach.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.


