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Zespół Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie 
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) publicznego 
prowadzonego w try bie przetargu nieograniczonego dla zadania 

pn. „Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, 
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP I I I " 

Dotyczy: zapytania do treści SIWZ dla zadania pn. "Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP III" 

I. W nawiązaniu do zapytania otrzymanego e-mailami w dniu 11.02.2019 r., poniżej przesyłam 
wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: "Remont instalacji 
elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków -
ETAP III": 

Pytanie 1: Czy w zakresie prac jest instalacja na sali gimnastycznej? 
Odpowiedź 1: 
Nie. Zakres prac nie obejmuje sali gimnastycznej i je j zapleczy oraz łącznika miedzy szkołą, a salą 
gimnastyczną. 

Pytanie 2 
Jak prowadzić należy przewody do opraw na zewnątrz szkoły / po elewacji, schować pod tynkiem, czy 
wewnątrz szkoły / 
Odpowiedź 2: 

Przewody do opraw na zewnątrz szkoły powinny być poprowadzone wewnątrz szkoły. 

Pytanie 3 
Czy przetarg jest z rozliczeniem ryczałtowym, czy na podstawie kosztorysu powykonawczego? 
Odpowiedz 3: 
Zgodnie z § 7 pkt. 1 oraz 2 projektu umowy rozliczenie nastąpi zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
Pytanie 4 Jeżeli na podstawie kosztorysu powykonawczego, to jakie elementy do rozstrzygnięcia będą 
brane pod uwagę: 
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem stawki robocizny i 
narzutów 
- kosztorys wykonany w oparciu o projekt. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku różnic 
pomiędzy ofertami poszczególnych Wykonawców / n.p. różnic asortymentowych, ilościowych, zakresu 
prac itp. 

Odpowiedź 4: W ocenie ofert sprawdzany będzie kosztorys wykonany w oparciu o projekt. 
Ocena ofert odbywać się będzie na podstawie kryterium cena oferty - 60%, gwarancja 40%. 
Zamieszczone w kosztorysie pozycje (użyty asortyment) muszą być zgodne z projektem wykonawczym. 
Zamawiający musi również uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do właściwego wykonania zadania 
i zakresu prac. Wykorzystany asortyment powinien odpowiadać przyjętym w projekcie normom. 
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II. W nawiązaniu do zapytania otrzymanego e-mailami w dniu 12.02.2019 r., poniżej przesyłam 
wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: "Remont instalacji 
elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków -

Pytanie 1: Czy w zakresie prac jest wykonanie sieci komputerowej. Jeżeli tak to w jakim zakresie: 
- jakie pomieszczenia 
- czy z pomieszczeń nie objętych remontem są doprowadzone przewody do szaf krosowych 
-jakie ma być wyposażenia szaf 
- kategoria sieci 
- itp 
Odpowiedź 1: W tym etapie prac Sieć komputerowa (strukturalna kablowa) powinna zostać 
wykonana we wszystkich salach lekcyjnych oraz biurach mieszczących się na parterze 
budynku. Należy spiąć w/w sieć do głównego węzła mieszczącego się na I piętrze budynku w 
pokoju nauczycielskim. 

W chwili obecnej z pomieszczeń objętych remontem nie są doprowadzone przewody do szaf 
krosowych. 

Pytanie 2 : Proszę o jasne określenie zakresu prac dotyczące obszaru robót / które 
pomieszczenia wchodzą w zakres prac? 
Odpowiedź 2: W zakres prac wchodzą wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Zakres 
prac nie dotyczy Sali gimnastycznej i j e j zapleczy oraz łącznika między salą a resztą budynku. 

Pytanie 3 : W projekcie wykonawczym projektant założył wykonanie przepustów z klasą 
odporności ogniowej. Proszę podać ile ma być tych przepustów oraz jaka klasę spełniać? 
Odpowiedź 3 : Ilość przepustów powinna być zgodna z projektem wykonawczym oraz 
dokonaną wizją lokalną. Klasa przepustów musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. Poz. 1422). W związku z tym, że szkoła 
jest budynkiem użyteczności publicznej postanawia się zastosowanie przepustów El 60. 

ETAP III": 

Dyrektor Zespołu Szkół 
Im Ireny Sendler 


