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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. Jaki typ opraw (producent) jest podstawą do określenia warunków technicznych jakie muszą
spełniać oprawy?
Odp. Zamawiający nie wskazuje producenta, jako podstawy do określenia warunków technicznych,
jakie muszą spełniać oprawy. Zamawiający dopuszcza każdy typ opraw spełniający parametry
określone w siwz.
2. Co ma obejmować ośmioletnia gwarancja:
- świecenie jako takie,
- ilość lumenów z wata (lub ogólnie z całej oprawy),
- spełnienie norm natężenia oświetlenia dla mierzonych pomieszczeń po ośmiu latach użytkowania,
Odp. Gwarancja ma obejmować wszystkie parametry określone w siwz. Wszystkie oprawy opisano
w siwz.
3. Czy można uzyskać rzuty (plany/szkół)?
Odp. Zamawiający może udostępnić rzuty poniższych szkół w zakresie:
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – rzuty z projektu architektury,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - rzuty z projektu instalacji centralnego ogrzewania,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - rzuty z projektu centralnego ogrzewania.
Udostępnione rzuty Wykonawca winien zweryfikować w zakresie ich zgodności ze stanem
aktualnym.
4. Jakie godziny pracy przewiduje Zamawiający?
Odp. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia są czynnymi placówkami oświatowymi, w których
w godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy kosztorysu. W pkt 1.1.4 PFU Zamawiający dopuszcza
zmianę ilościową zamówienia. Kiedy ona może być wykonana:
- na etapie wyboru oferty,
- po wyborze oferty,
- po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
- po rozpoczęciu prac.
Jak ta zmiana może był liczona gdyż cena dla różnych typów opraw jest inna (np. koszt oprawy
dla sali sportowej jest zdecydowanie wyższy niż dla łazienki czy magazynu). Jeżeli Zamawiający
zmniejszy o 10% ilość opraw to o jaką kwotę zmniejszy się wartość umowy? Gdy zrezygnuje
z opraw na sali sportowej to relatywnie koszt zmniejszy się o większy procent niż w przypadku
zmniejszenia ilości opraw w łazienkach, magazynach czy piwnicy. Podobna sytuacja jest przy
zwiększaniu ilości opraw.
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. 77 419-03-59, fax. 77 410-48-41
http://www.namyslow.eu
http://www.bip.namyslow.eu
e-mail: zamowienia@namyslow.eu

Odp. Zamawiający w pkt. 1.1.4 informuje, iż podane w pkt. 1.1.1 wskaźniki powierzchniowo
-kubaturowe mogą różnić się o maksymalnie 15 % w stosunku do podanych w PFU. Zamawiający
nie zamierza zmniejszać, ani zwiększać ilości opraw. Ilość opraw musi wynikać
z opracowanej dokumentacji spełniającej warunki siwz.
6. Proszę o wyjaśnienie § 7 pkt 2 projektu umowy.
Odp. Treść § 7 pkt 2 dotyczy praw autorskich do dokumentacji na wymianę opraw
oświetleniowych objętych przedmiotem zamówienia.
7. Czy Zamawiający potwierdza wymagania dotyczące zabezpieczenia należnego wykonania
zamówienia:
- 10% oferty
- zwrot 30% po okresie rękojmi/czas równy gwarancji (czyli po min. 8 latach/max. 10 lat).
Odp. Zamawiający potwierdza wymagania dotyczące zabezpieczenia należnego wykonania
zamówienia.
8. Jakiej reakcji wymaga Zamawiający od Wykonawcy w przypadku spadku natężenia oświetlenia
w okresie gwarancyjnym:
- wymiany źródeł światła (LED),
- wymiany opraw,
- doinstalowania nowych,
- innych np. kary finansowej.
Odp. W przypadku spadku natężenia oświetlenia w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie
wymagał od Wykonawcy wymiany zintegrowanych liniowych opraw LED.

AH/AH

Anna Hołoś
stanowisko
ds. zamówień publicznych

ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. 77 419-03-59, fax. 77 410-48-41
http://www.namyslow.eu
http://www.bip.namyslow.eu
e-mail: zamowienia@namyslow.eu

