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                                                                                    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
                                                                                    zamówienia publicznego
     
                                                                             

Odpowiedź  na  zapytanie  do  treści  SIWZ  na  „Termomodernizacja  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego w Drużbicach”

           Wójt Gminy Drużbice zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579,  2018)  informuje,  iż  w  dniu

07.06.2018  r.  do Urzędu  Gminy  w  Drużbicach  wpłynęło  mailem  zapytanie  do  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

„1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy są do wykonania demontaże istniejących
instalacji elektrycznych, choć brak jest tego zakresu prac w przedmiarze oraz ST. 

2.  Prosimy o potwierdzenie,  że w zakresie  Wykonawcy jest  do wykonania  wymiana  przyłącza
energetycznego zasilającego Zespół Szkolo-Przedszkolny wraz z rozdzielnicą główną 0,4kV – RG,
mimo że brak jest  tego zakresu prac w przedmiarze oraz ST, zaś w opisie do projektu branży
elektrycznej jest napisane:
„Zasilanie  w  energią  elektryczną  –  istniejące  zasilanie  podlega  przebudowie.  Zmiana  mocy
przyłączeniowej  oraz  projekt  i  wykonanie  rozdzielnicy  głównej  ujęte  zostanie  w  dokumentacji
termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolego.” 
W projekcie branży elektrycznej brak tego zakresu prac.

3.  Prosimy o  potwierdzenie,  że  w zakresie  Wykonawcy  jest  do  wykonania  wymian  przyłącza
energetycznego zasilającego halę sportową, choć w projekcie branży elektrycznej na rys E010 jest
pokazane zasilanie z adnotacją, że zasilanie to jest „... wg odrębnego opracowania”.

4. Prosimy o potwierdzenie,  że w zakresie Wykonawcy są do wykonania prace malarskie  typu
wykonanie  gładzi,  malowanie  ścian,  sufitów,  itp.  po  robotach  elektrycznych,  chociaż  w
przedmiarze robót elektrycznych jest tylko zaprawienie bruzd, polegające na uzupełnieniu tynków
zaprawą gipsową.

5.  Prosimy o potwierdzenie,  że w zakresie  Wykonawcy jest  do wykonania  instalacja  dzwonka
szkolnego, pomimo że brak jest w projekcie schematu tej instalacji.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy są do wykonania instalacje niskoprądowe,
które są wymienione w punkcie 1.1.1 Specyfikacji Technicznej:  
„Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  oraz  odbioru  robót  związanych  z  wykonanie  WLZ  zasilania,  rozdzielnicy  głównej,
rozdzielnic piętrowych, okablowania instalacji elektrycznych wewnętrznych :
-  silnoprądowych  tj.  oświetlenia  podstawowego,  oświetlenia  awaryjne  ewakuacyjnego,  gniazd
wtykowych ogólnych, zasilania urządzeń wentylacyjnych, odgromowej.



-  niskoprądowej  tj.  komputerowej,  systemu  sygnalizowania  włamania  i  napadu,  telewizji
przemysłowej, przyzywowej napadowej, telefonicznej, telewizji naziemnej, w czynnym obiekcie na
poszczególnych kondygnacjach w/g harmonogramu po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem.

 choć w punkcie 1.3 tej  samej Specyfikacji nie został  wymieniony zakres robót dla powyższych
instalacji, a w projekcie branży elektrycznej jest adnotacja, że  „...instalacje te są poza zakresem
opracowania...”

7.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  zakresie  Wykonawcy  jest  dostawa  i  wykonanie  instalacji
oddymiania  klatki  schodowej,  choć  brak  jest  w  zakresie  ST  oraz  w  przedmiarze  robót,
a w projekcie branży elektrycznej na rys E010 jest pokazane tylko zasilanie centrali oddymiania.” 
   

       Na przytoczone wyżej zapytania udzielono następujące odpowiedzi:

Ad. 1.  Zamawiający  informuje,   że zgodnie z zapisami Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.1. ppkt 2. 1) w zakresie Wykonawcy jest
do wykonania demontaż istniejących instalacji – za wyjątkiem instalacji dzwonkowej, instalacji
niskoprądowej, tj. komputerowej, telefonicznej oraz instalacji oddymiania klatki schodowej.

 
Ad. 2.  Zamawiający  informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu nie jest przewidziana
wymiana przyłącza energetycznego oraz rozdzielni głównej.

  
         Ad. 3.  Zamawiający  informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu nie jest przewidziana

wymiana przyłącza energetycznego zasilającego halę sportową.

Ad.  4.  Zamawiający  informuje,  że  w  ramach  zamówienia  należy  wykonać  prace
wykończeniowe, tj. wykonanie gładzi, malowanie.

        Ad.  5.  Zamawiający informuje,  iż  w przedmiotowym postępowaniu  nie  jest  przewidziane
wykonanie instalacji dzwonkowej.

Ad.  6.  Zamawiający  informuje,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  jest  przewidziane
wykonanie instalacji niskoprądowej. 

Ad. 7.   Zamawiający informuje,   iż w przedmiotowym postępowaniu nie jest  przewidziane
wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej.        

PEŁNOMOCNIK

                                                                                      WÓJTA GMINY DRUŻBICE

                                                                                      Ds. Zamówień Publicznych

 

                                                                                          Radosław Łoniewski


