
Rogów 2.02.2018 r.  

 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW  

POSTĘPOWANIA 

 

dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Termomodernizacja 

budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie” znak 

sprawy OKS.271.01.2018 

 

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść 

odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 2.02.2018 r. 

Pytanie nr 1 

Do przetargu jest przygotowany określony budżet, który ma określone środki na: 

•         roboty ocieplenie ścian zewnętrznych ,  

•         wymiana okien i drzwi,  

•         wymiana  źródła ciepła 

•         jak i również na wymianę oświetlenia LED 

wiec do określenia budżetu musiała być zakładana ilość opraw do wymiany.  

PROSZĘ O PODANIE ILOŚCI OPRAW, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAŁY WYMIANIE 

Dane, które zostały przesłane przez Zamawiającego  są niewystarczające do przygotowania oferty. 

Proszę o podanie  

- dokładną ilość opraw; 

- długość, szerokość; 

- ilość źródeł światła, rodzaj led (świetlówka, listwa); 

- rodzaj mocowania (wstropowe, nastropowe); 

- moc podaną w Watach; 

- moc świecenia w Lumenach, nie w lx. 

- IP; 

Odpowiedź: Ilości, moce i rodzaj opraw należy określić na etapie sporządzenia dokumentacji 

projektowej w sposób pozwalający na uzyskanie wymaganych parametrów natężenia oświetlenia na 

podstawie danych fotometrycznych opraw przewidzianych do zamontowania. Inwestycja będzie 

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z zapisem w SIWZ przy dokonaniu wyceny 

przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m. in. wnioski z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej 

Pytanie nr 2 

Zamawiający pisze w odpowiedzi 18, że w ofercie  należy uwzględnić roboty odtworzeniowe. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami  roboty odtworzeniowe polegają na odtworzeniu   do stanu 

pierwotnego z możliwością użycia do remontu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie 

pierwotnym. Proszę o potwierdzenie, że przez roboty odtworzeniowe rozumie się naprawienie szkód 

wykonanych przez wykonawcę zadania : „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu 

grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”  w którym można użyć materiałów 

budowlanych innych niż pierwotnie 



Odpowiedź: Niezbędne prace odtworzeniowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zachowując standard robót co najmniej taki jak zastany. 

Pytanie nr 3 

Zamawiający pisze w odpowiedzi nr 9, że centrale cieplna należy zlokalizować  w miejscu istniejącej 

kotłowni . Proszę o potwierdzenie ,ze jest to miejsce odpowiednio przygotowane. Czy obecna-

istniejąca  kotłownia będzie demontowana. 

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić wykonanie robót demontażowych niezbędnych dla 

realizacji zadania. 

 

         Zamawiający 


