Chełmno, dnia 15.12.2020r
TI.271.28.2020.PD

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 07.12.2020r. –
11.12.2020r wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu na:
„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych
i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna”
o treści:
1. Zamawiający w nazwie postępowania wskazuje na modernizację oświetlenia
wewnętrznego na LED, a w przedmiarach znajdują się również informacje o
wymianie okien. Czy wymiana okien jest przedmiotem przetargu?
2. Gdzie znajdują się wspomniane na początku rozdziału III. Opis przedmiotu
zamówienia załączniki nr 5, nr 6 oraz nr 7, ponieważ w dokumencie SIWZ
znajdują się załączniki od 1 do 4 oraz załącznik nr 8.
3. Proszę o informację, czy kosztorysy ofertowe należy wykonać na podstawie
załączonych przedmiarów czy dopuszcza się modyfikowanie kosztorysów
ofertowych.
4. Czy do wyceny należy wliczyć wykończenie gładzią zaklejonych bruzd wraz z
malowaniem ściany/sufitu? Jeśli należy przewidzieć malowanie ścian/sufitów
proszę o określenie, czy malujemy tylko pas szerokości zaprawionej bruzdy, czy
należy przeprowadzić malowanie całych ścian/sufitów?
5. Proszę o informację, czy na drogach ewakuacyjnych z budynku należy użyć
przewodów bezhalogenowych, czy zwykłych YDY.
6. Czy podczas modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynki będą
funkcjonowały normalnie czy zostaną wyłączone z użytku na czas
przeprowadzonego remontu?
7. Proszę o informację czy Zamawiający zorganizuje miejsce pracy w
poszczególnych pomieszczeniach poprzez m. in. odsunięcie lub wyniesienie
biurek, krzeseł itp.
8. Do kogo będzie należało zabezpieczenie pozostawionych urządzeń w
pomieszczeniach podlegających modernizacji oświetlenia?
9. W PW widnieje zapis:
Wymagania
dodatkowe
dotyczące
robót
Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na
wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych
dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji.
Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatów - należy sprawdzić
poprawność ich funkcjonowania.
Proszę o potwierdzenie, że zamówienie o nr TI.271.28.2020.PD "Modernizacja
oświetlenia
wewnętrznego
na
LED-owe
w
obiektach
oświatowych
i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna" dotyczy tylko i wyłącznie
modernizacji opraw oświetleniowych i okablowania z nim związanego. W ofercie

nie należy uwzględniać modernizacji rozdzielnic elektrycznych i gniazd
wtykowych.
10. W przedmiarze Szkoły Podstawowej nr 2 – etap I, w pozycji 20, występuje
oprawa oświetleniowa LED „11”, natomiast nie ma uwzględnionej oprawy w
parametrach opraw. Proszę o zamieszczenie parametrów oprawy.
11. Ze względu na to, że opisy opraw występują w różnych miejscach dokumentacji
przetargowej tj. opis projektu, przedmiar, rysunki na projektach oraz załącznik
„parametry opraw”. Proszę o potwierdzenie, że jedyne parametry jakie będzie
brał Zamawiający pod uwagę opisane są w załączniku „parametry opraw”. A
nazwy produktów podane w przedmiarach, opisie projektu czy na rysunkach nie
będą brane pod uwagę.
12. Uprzejmie proszę o informacje czy oprawy oświetleniowe i ich parametry
przyjęte w projekcie do montażu na basenie są przystosowane do panujących
tam warunków? Chodzi przede wszystkim o odporność na chlor i inne
substancje, które mogą mieć wpływ na szybsze uszkodzenie opraw.
13. Czy wszystkie wymagane parametry muszą być na karcie katalogowej
producenta?
14. W dokumencie "parametry opraw" w pozycji "certyfikaty, atesty" występują
skróty DZ oraz CE. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co one oznaczają?
15. Oprawa EAZ w parametrach "inne" ma podaną wartość "grzałka". Bardzo proszę
o wyjaśnienie tego parametru.
16. W przedmiarach ani w dokumentacji zamawiający nie opisał malowania, czy
oznacza to, że zadanie nie obejmuje malowania? Jeśli malowanie jest w zakresie
to proszę o dokładne opisanie w jaki sposób należy malować np.:
- należy malować całe pomieszczenia
- należy malować całą płaszczyznę na której będzie widać ślady nie zakryte przez
nowe oprawy
- należy malować miejscowo przy oprawie lub po zaszpachlowaniu bruzd
- malowanie nie jest w zakresie
17. Proszę o wydłużenie terminu realizacji do 120 dni ponieważ sama produkcja
opraw trwa około 5 tygodni. Biorąc pod uwagę przerwę świąteczną, nowy rok to
prawdopodobnie procesy produkcji wydłużą się do 6-7 tygodni. Jednocześnie
prosimy o zmianę warunku w zakresie terminu realizacji tak aby osiągnąć
maksimum punktów w przypadku wykonania prac w 100 dni. Czas 60 dni na
wykonanie całego zadania w znaczący sposób wpływa na cenę wykonania
zamówienia. Przy wydłużonym terminie realizacji Zamawiający może
zaoszczędzić 10-15%.
na które udziela się następujących odpowiedzi:
Ad. 1
Przedmiotowe postępowanie przetargowe swoim zakresem nie obejmuje wymiany
stolarki okiennej.
Ad. 2
Załączniki do SIWZ nr 5, 6, 7 stanowią projekt budowlany, parametry opraw
i przedmiar robót (dokument pomocniczy) dla poszczególnych budynków. Pliko do
pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.
Ad. 3
Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, dokumentów
zawierających parametry opraw, przedmiaru robót (dokument pomocniczy). Cena
za całość zadania będzie brana pod uwagę.

Ad. 4
Zamawiający wymaga, żeby pomieszczenia, w których są wykonywane prace były
doprowadzone do stanu pierwotnego poprzez malowanie pasów po bruzdowaniu
oraz miejsc po demontażu opraw.
Ad. 5
Na drogach ewakuacyjnych należy użyć przewodów zwykłych YDY.
Ad. 6
Podczas wykonywania prac związanych z modernizacja oświetlenia wewnętrznego,
budynki w których prowadzone są prace będą funkcjonowały normalnie.
Ad. 7
Organizację pracy w poszczególnych pomieszczeniach Wykonawca organizuje we
własnym zakresie.
Ad. 8
Zabezpieczenie urządzeń pozostawionych w pomieszczeniach będzie należało do
Wykonawcy.
Ad. 9
Modernizacja całej instalacji elektrycznej dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr
2 przy ul. 22 Stycznia 4. W pozostałych budynkach jest modernizacja opraw
oświetleniowych i okablowania z nim związanego.
Ad. 10
Oprawa winna spełniać warunki techniczne oprawy z poz. 5.
Ad. 11
Zamawiający potwierdza, że jedyne parametry jakie będzie brał pod uwagę opisane
są w załącznikach „Parametry opraw”. Nazwy oddane w przedmiarach, opisie
projektu czy na rysunkach nie będą brane pod uwagę.
Ad. 12
Oprawy są przystosowane do montażu na basenie.
Ad. 13
Wszystkie parametry podane w załączniku „Parametry opraw” są istotne i muszą
znajdować się na karcie katalogowej producenta.
Ad. 14
Oznaczenia DZ oraz CE oznaczają deklaracje zgodności WE.
Ad. 15
Jest to element oprawy, który pozwala na pracę oprawy awaryjnej w ujemnej
temperaturze.
Ad. 16
Zamawiający wymaga, żeby pomieszczenia, w których są wykonywane prace były
doprowadzone do stanu pierwotnego poprzez malowanie pasów po bruzdowaniu
oraz miejsc po demontażu opraw.
Ad. 17
Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania prac do 120 dni.
Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
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