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DE-WZP.261.5.2020.1.AC      Warszawa, 2020-07-28 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J. 
Ch. Szucha 25 w Warszawie” ” – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2020.AC. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania 
dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy przedmiarem i rysunkiem: np.: w przedmiarze jest 135 
opraw/ poz. 41/ na rys. 42 szt./ oprawa C. Dla pozostałych nie ma różnic.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej, należy przyjąć w przedmiarze w pozycji 41 – 42 sztuki 
opraw C. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do 
niniejszego pisma.  
 
Pytanie 2: 
W przedmiarze nie ma pomiarów oświetlenia. Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie jest wymagana wycena pomiarów oświetlenia.  
 
Pytanie 3: 
W projekcie jest zestawienie materiałów podstawowych. W przedmiarze występują pozycje, których 
nie ma w tym zestawieniu. Jaki jest zakres prac?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wycenę prac należy wykonać zgodnie z przekazanym przez 
Zamawiającego przedmiarem. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) stanowi załącznik do niniejszego 
pisma. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy pozycji nr 19-20 - w przedmiarze jest montaż konstrukcji wsporczych i koryt BAKS.  
W zestawieniu nie ma tych pozycji.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że montaż konstrukcji wsporczych i koryt BAKS należy wycenić zgodnie 
z opisem zawartym w pozycjach nr 19-20 przedmiaru.  
 
Pytanie 5: 
Dotyczy pozycji nr 21-23 - w przedmiarze jest montaż rur bezhalogenowych, w zestawieniu brak.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że montaż rur bezhalogenowych należy wycenić zgodnie z opisem 
zawartym w pozycjach nr 21-23 przedmiaru.  
 
Pytanie 6: 
Dotyczy pozycji nr 24 - w przedmiarze jest LgY35/ żyła pojedyncza / w zestawieniu kabel YKY 5X35 
o tej samej długości. Która pozycja jest właściwa? Brak zabezpieczenia / osłony / dla linki.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane 



 

 
 

do rur –LgY35 należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pozycji nr 24 przedmiaru oraz przyjąć 
przewód LgY-K 1 x 35. Zamawiający informuje o błędnym opisie w przedmiarze pozycji 24. Aktualny 
załącznik nr 3 (przedmiar) uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego 
pisma.  
 
Pytanie 7: 
Dotyczy pozycji nr 27-30 w przedmiarze jest przewód NWXM, w zestawieniu YDY. Który jest 
właściwy? Ponadto są różne długości.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w pozycjach nr 27-30 przedmiaru jest przewód NWXM a Wykonawca 
powinien przyjąć do wyceny przewód NHXH. Zamawiający informuje o błędnym opisie  
w przedmiarze pozycji nr 27-30. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) uwzględniający powyższe 
zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy pozycji nr 32 w przedmiarze jest puszka rozgałęźna, w zestawieniu brak.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że puszkę rozgałęźną należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pozycji 
nr 32 przedmiaru. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy pozycji nr 49 czy po „wykonaniu pasów tynku” Wykonawca ma je pomalować, czy zostawić 
do malowania? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy wykonać tylko pasy tynku z przetarciem (bez malowania).  
 
Pytanie 10: 
Na schemacie rozdzielni jest zaznaczony kabel YKY 3 X 2,5/ wentylator dachowy. Czy w zakresie 
prac Wykonawcy jest jego instalacja?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakres prac nie wchodzi montaż (instalacja) wentylatora dachowego.  
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający wymaga zastosowania osprzętu bakelitowego, czy można zainstalować 
standardowy osprzęt o odpowiednim IP?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż z uwagi na charakter obiektu (obiekt zabytkowy), Zamawiający wymaga 
osprzętu bakelitowego o wzorach jak w projekcie.  
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający potwierdza konieczność instalacji przewodów E-90 i rurek bezhalogenowych? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż z uwagi na usytuowanie pomieszczeń (poddasze) potwierdza 
konieczność instalacji przewodów E-90 i rurek bezhalogenowych. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiarze dotyczącym wymiany instalacji elektrycznej na poddaszu 
w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ: 
 

 na stronie 3 pozycja Lp. 24 d.3 o treści: 
KNR-W 5-08 0101-04 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciąganie 
do rur – LgY 35; 
otrzymuje brzmienie: 
KNR 5-08 0204-06 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2  wciąganie do 
rur –LgY-K 1 x 35; 
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 na stronie 3 pozycja Lp. 27 d.3 o treści: 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciąganie do rur, przewód NWXM 4 x 1,5 mm; 
otrzymuje brzmienie: 
 KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2)wciąganie do rur, przewód NHXH 4 x 1,5 mm; 
 

 na stronie 3 pozycja Lp. 28 d.3 o treści: 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciąganie do rur, przewód NWXM 3 x 1,5 mm; 
otrzymuje brzmienie: 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciąganie do rur, przewód NHXH 3 x 1,5 mm; 
 

 na stronie 3 pozycja Lp.29 d.3 o treści: 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciąganie do rur, przewód NWXM 3 x 2,5 mm; 
otrzymuje brzmienie : 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20mm2) wciąganie do rur, przewód NHXH 3 x 2,5 mm; 
 

 na stronie 3 pozycja Lp. 30 d.3 o  treści: 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciąganie do rur, przewód NWXM 5x2,5 mm; 
otrzymuje brzmienie: 
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciąganie do rur, przewód NHXH 5x2,5 mm; 
 

 na stronie 4 pozycja Lp. 41 d.4 o treści: 
KNR 5-08 0504-03 analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa nastropowa C LED 1 x 
17W 230V, IP-54 razem 135; 
otrzymuje brzmienie: 
KNR 5-08 0504-03 analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa nastropowa C LED 1 x 
17W 230V, IP-54 razem 42;  

Załącznik nr 3 uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
 
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 

„2. Termin składania ofert – 03.08.2020 r. godz. 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 03.08.2020 r. godz. 10:30”; 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 
„2. Termin składania ofert – 10.08.2020 r. godz. 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 10.08.2020 r. o godz. 10:30”. 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 
 


