
Piaski, dnia 25 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 17.01.2018 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
W przedmiarze brak pomiarów oświetlenia. Czy zamawiający rezygnuje z ich wykonania?

Odpowiedź:
Zamawiający nie rezygnuje z pomiarów oświetlenia. Pomiary leżą w gestii Wykonawcy robót.

Pytanie 2
Czy Wykonawca tynkuje bruzdy, gipsuje i wyrównuje na równo ze ścianą czy ma wykonać
gładzie gipsowe na całej ścianie ze szlifowaniem?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaprawienia bruzd wraz z przetarciem. Nie wymagamy gipsowania
całego sufitu.

Pytanie 3
Jaka jest wysokość montażu opraw?

Odpowiedź:
W pomieszczeniach warsztatów szkolnych wysokość pomieszczeń podana jest na rysunkach.
W hali sportowej lampy nad płytą główną są umieszczone na wysokości H=8 m
w pozostałych pomieszczeniach na wysokości do 3 m

Pytanie 4
Proszę o podanie sposobu montażu okablowania hali sportowej: czy podtynkowo, czy
w rurkach PCV mocowanych do konstrukcji sufitu?

Odpowiedź:
Okablowanie w hali sportowej na płycie głównej prowadzone jest w rurkach PCV
mocowanych do konstrukcji sufitu, natomiast w innych pomieszczeniach podtynkowo.

Pytanie 5
Czy w zakres wykonania wchodzi:
 wymiana wyłączników-brak w pomiarze
 wymiana wyposażenia rozdzielni



 montaż wyłączników bistabilnych dla oświetlenia korytarzy.

Odpowiedź:
Należy wkalkulować w kosztorys ofertowy wymianę wyłączników, montaż nowej rozdzielni
oraz montaż wyłączników bistabilnych.

Pytanie 6
Jakie ma być sterowanie oświetleniem hali sportowej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany istniejącego sterowania oświetleniem.

Pytanie 7
Jeżeli I zakres ma być wykonywany w czasie roku szkolnego, to w jaki sposób Wykonawca
może prowadzić prace?

Odpowiedź:
Zamawiający wyłączy z użytkowania pomieszczenia w celu wykonania wymiany lamp przez
Wykonawcę, zgodnie z wcześniejszym ustalonym harmonogramem uzgodnionym
z Zamawiającym.

Pytanie 8
Jeżeli dwukrotne malowanie emulsyjne nie będzie skuteczne, to czy Zamawiający uwzględni
jako prace dodatkowe trzecie malowanie?

Odpowiedź:
Wymagane jest dwukrotne malowanie. Zamawiający nie uwzględni trzeciego malowania.

Pytanie 9
Czy jest malowanie olejne?

Odpowiedź:
W obiekcie znajdują się lamperie olejne do wysokości 1,60 m od posadzki.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.


