
 

 

Poznań, dnia 28 maja 2019 r. 

POZ-AD.271.4.2019 
 

      UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

      O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Urzędu Statystycznego  
w Poznaniu od uczestnika biorącego udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod 
nazwą: „Wymiana oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Pile”. 

Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy zestawieniem opraw a przedmiarem  

- w przedmiarze jest 128 szt. opraw 32W, w zestawieniu 126 szt. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, ma charakter wyłącznie 
informacyjny i nie jest podstawą do wyceny robót. Wyceny robót należy dokonać w oparciu o zapisy SIWZ 
oraz dokumentacji projektowej. Zamawiający przypomina, że cena ofertowa stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
 
 
Pytanie 2: 
Proszę podać ilość lm dla poz. 12 /dla większej mocy podana jest taka sama ilość lumenów jak w poz. 11/. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, 
należy traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich 
sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co 
najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie 
produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak 
produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.  
Dla oprawy wskazanej w poz. 12 strumień świetlny wynosi 5150 lm. 
 

Pytanie 3: 
Proszę o wyjaśnienie miejsca instalacji i działania czujek ruchu. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że miejsce instalacji i działania czujek ruchu określa dokumentacja projektowa, 
będąca załącznikiem do SIWZ. 
 
 



 

 

 
Pytania 4: 
Proszę o wyjaśnienie miejsca instalacji i działania czujek obecności. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że miejsce instalacji i działania czujek obecności określa dokumentacja projektowa, 
będąca załącznikiem do SIWZ. 
 
 
Pytanie 5: 
Czy oprawy OKO mają być z tubami LED czy ze świetlówkami? 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że istniejące oprawy OKN należy zdemontować i zamontować we wskazanych 
pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową, będąca załącznikiem do SIWZ. 
 
Pytanie 6: 
Proszę o typ przewodu z poz. 20 i 21 przedmiaru. 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyjaśnia, że typ kabla został określony w dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem 
do SIWZ. 


