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Odpowiedź na zapytanie
dot.: przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3
im. B. Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. W. S. Reymonta w Namysłowie oraz modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści, odpowiada:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED ze zintegrowanym źródłem światła
w postaci paneli LED (zamiast opraw ze świetlówkami liniowymi LED)
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED ze zintegrowanym źródłem światła.
Zostało to ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Czy Zamawiający dopuszcza, w oprawach w których obecnie są zamontowane żarówki, wymianę
samych źródeł na żarówki LED, bez wymiany całej oprawy?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza wymiany samych źródeł na żarówki LED.
3. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie nowej instalacji lub wymiana
istniejących opraw oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego?
Odp. W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji
w minimalnym i niezbędnym zakresie, który będzie wynikał z wykonanej przez oferenta
dokumentacji oświetleniowej dla poszczególnych pomieszczeń (Dialux lub Relux), zgodnie
z normą oświetleniową PN-EN 12464-1:2012.
4. Czy zamawiający przewiduje konieczność zmiany lokalizacji lub ilości nowych opraw, czy też
wymianę istniejących opraw na nowe w stosunku 1:1 bez zmiany ich lokalizacji.
Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany lokalizacji opraw LED. Ilość opraw LED będzie wynikać
z dokumentacji oświetleniowej dla poszczególnych pomieszczeń, wykonanej zgodnie z normą
oświetleniową PN-EN 12464-1:2012.
5. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakresie przedmiotu zamówienia jest wymiana łącznej
ilości 1265 opraw (ilość podana w PFU jako przybliżone określenie ilości opraw do wymiany) lub
precyzyjne podanie ilości opraw, które podlegają wymianie.
Odp. Określenie dokładnej ilości opraw podlegających wymianie będzie wynikać z wykonanej
przez oferenta inwentaryzacji oświetlenia.
6. Zgodnie z punktem 6.13 SIWZ dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało:
a) wykonane należycie w szczególności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone w przypadku robót budowlanych są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) wykonane lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw lub usług są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych są wykonywane,
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a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W związku z powyższym proszę o precyzyjne podanie jakich wymagań mają powyższe dokumenty
potwierdzać spełnienie.
Odp. Zamawiający nie określił w pkt. 5 SIWZ warunku udziału w postępowaniu.
7. Proszę o zmianę w §11 Wzoru Umowy – ZATRUDNIENIA NA PODSTWIE UMOWY
O PRACĘ poprzez dopuszczenie do realizacji zamówienia części osób, które nie będą zatrudnione
na umowę o pracę oraz ograniczenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę jedynie do osób
kluczowych dla realizacji zamówienia, tj. kierownika robót elektrycznych.
Odp. §11 Wzoru Umowy – ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ bez zmian.
8. Proszę o zmianę w §8 Wzoru Umowy – WARUNKI PŁATNOŚCI pkt 5 na:
Wykonawca wraz z fakturą przedkłada oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz dowody
dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin
upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody powinny
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo
Odp. §5 pkt. 5 Wzoru Umowy – WARUNKI PŁATNOŚCI bez zmian.
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