Siemiatycze,12 sierpnia 2019 r.
IF.271.11.2019
Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
Wykonawcy, Uczestnicy
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Dotyczy zamówienia pod nazwą:
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach
– wymiana oświetlenia wewnętrznego”
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie
treści SIWZ, Zamawiający udziela żądanych wyjaśnień:

Pytanie 1
Proszę o informacje jaki jest rodzaj instalacji elektrycznej w budynku – TN-C, TN-S, TN-C-S
Odpowiedź 1
W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach istnieje system TN-C oraz nowy
system TN-C-S.
Pytanie 2
Czy zamawiający dopuszcza oprawy w 1 klasie ochronności przeciw porażeniowej?
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza oprawy w 1 klasie ochronności przeciw porażeniowej.
Pytanie 3
Czy w zakresie zadania jest malowanie – jeśli tak to proszę o informacje czy do pomalowania
są całe płaszczyzny czy malowanie ma charakter miejscowych?
Odpowiedź 3
Zakresem zamówienia objęte jest malowanie o charakterze miejscowych płaszczyzn.
Pytanie 4
W związku z tym, iż 90% wartości zamówienia stanowią oprawy oświetleniowe proszę o
informacje czy Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć wykaz opraw w celu
doprecyzowania oferowanych rozwiązań?
Odpowiedź 4
Zamawiający nie wymaga dołączenia wykazu opraw w celu doprecyzowania oferowanych
rozwiązań.
1

Pytanie 5
Czy zamawiający wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenie, że oprawy należą do
grupy ryzyka 0 lub 1
Odpowiedź 5
Zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenie, iż oprawy należą do
grupy ryzyka 0 lub 1.
Pytanie 6
Czy zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych na potwierdzenie spełnienia
parametrów oferowanych opraw?
Odpowiedź 6
Zamawiający nie wymaga złożenia kart katalogowych na potwierdzenie spełnienia
parametrów oferowanych opraw.
Pytanie 7
Parametry podane na legendach nie są zbyt precyzyjne i nie gwarantują spełnienia normy
proszę o doprecyzowanie parametrów w takich sposób, aby lampy spełniające specyfikacje
gwarantowały osiągniecie normy lub o wprowadzenie obowiązku dołączenia obliczeń dla
wszystkich pomieszczeń potwierdzających spełnienie normy oświetleniowej?
Odpowiedź 7
Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych została dołączona do dokumentacji
zamówienia publicznego na stronie BIP Miasta Siemiatycze pod adresem:
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenieefektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymianaoswietlenia-wewnetrznego.html
Pytanie 8
Czy można zmienić ilość i lokalizacje opraw pod warunkiem przedstawienia obliczeń
potwierdzających spełnienie wymagań normatywnych ? Przy założeniu odmalowania całej
powierzchni sufitu lub fragmentów.
Odpowiedź 8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian ilości i lokalizacji opraw. Zgodnie z zapisem
projektu, nowe przewody należy poprowadzić na hali sportowej. Przewody do opraw należy
poprowadzić w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do blachy trapezowej i na tynku.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o innym rozmiarze, jeśli nie to proszę o wyjaśnienie
dlaczego?
Odpowiedź 9
Zamawiający dopuści możliwości zmian zastosowanie opraw o innych rozmiarach pod
warunkiem przedstawienia obliczeń potwierdzających spełnienie wymagań normatywnych do
pomieszczeń określonej funkcji i zaakceptowanych przez autora projektu i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Pytanie 10
Na rysunkach widoczne są oprawy tablicowe. Proszę o informacje czy instalacja do opraw
tablicowych ma być wykonana przez Wykonawcę? Jeśli tak, to co z malowaniem w miejscach
prowadzenia instalacji i jak ma być prowadzona?
Odpowiedź 10
Wykonanie instalacja do opraw tablicowych nie jest wymagana od Wykonawcy.

Pytanie 11
Prosimy o udostępnienie Opisu przedmiotu zamówienia załącznika nr 1 na którego podstawie
należy przygotować ofertę, na stronie Zamawiającego znajduje się jedynie strona tytułowa
OPZ.
Odpowiedź 11
Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. „Dokumentacja techniczna” znajduje się na
stronie BIP Miasta Siemiatycze, pod adresem:
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenieefektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymianaoswietlenia-wewnetrznego.html
Pytanie 12
W Przedmiarze są podane typy opraw A1,A2,B1,B2,B3,B4B5,C1,C2,C3,D1,D2- prosimy o
udostepnienie specyfikacji tych opraw.
Odpowiedź 12
Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych została dołączona do dokumentacji
zamówienia publicznego na stronie BIP Miasta Siemiatycze pod adresem:
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenieefektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymianaoswietlenia-wewnetrznego.html
Pytanie 13
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na 12.08.2019.
Odpowiedź 13
Zamawiający informuje, iż w dniu 06.08.2019 r. termin składania ofert został przedłużony do
14.08.2019 r. do godziny 11:00. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ponownie
przedłuża się termin składania ofert do 16.08.2019 r.

Burmistrz Miasta
mgr Piotr Siniakowicz
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