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WZ. 272.1.2023.2 

 
Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.1.2023 
 
 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wymiana instalacji 
elektrycznych w budynku Z.S. im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach inwestycji „Budowa i 
modernizacja infrastruktury edukacyjnej, program poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów 
NATURA2000 Etap IV” 
 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że 
wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 
Pytanie 1. Czy Wykonawca ma w zakresie cały załączony przedmiar robót?  

Odpowiedź: Tak, zakres prac wg projektu i przedmiaru robót 21/2021 - aktualizacja 
08.02.2023- stanowiących załączniki do SWZ. 
 

Pytanie 2. Proszę o uściślenie wymagań technicznych dla instalacji CCTV i urządzeń aktywnych. 
Odpowiedź: Wymagane parametry minimalne kamer - wg części rysunkowej i 
przedmiaru. Rejestrator dla min. 32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej co najmniej 
5Mpx, obsługa min. 4 dysków 8TB. 
 

Pytanie 3.  Zamawiający wskazał w przedmiarze zaprawianie bruzd jako zakończenie prac 
budowlanych związanych z zakryciem przewodów. Kto wykonuje pasy tynku, kładzie gładzie na 
bruzdach i maluje? 
Odpowiedź: Zakres prac branżowych w tym zakresie kończy się na poprawnym 
wykonaniu zakrycia bruzd. 
 

Pytanie 4. Jakie prace poza instalacyjne ma w obowiązkach Wykonawca: wynoszenie i 
wnoszenie wyposażenie, przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, sprzątanie docelowe? 
Odpowiedź: Wykonawca odpowiada całościowo za wyznaczony plac budowy po jego 
przekazaniu aż do odbioru prac lub ich etapu, w tym za powstałe ewentualne uszkodzenia 
czy straty.  
 

Pytanie 5. Proszę podać parametry szaf / głębokość / oraz wyposażenie jak: p  Olki, zasilacze, 
organizery, inne. 
Odpowiedź: Wg projektu i przedmiaru, istnieje konieczność uzyskania całościowo 
pełnych funkcjonalności instalacji. 
 

Pytanie 6. Proszę podać parametry światłowodu i końcówki? Brak wyposażenia FO w szafach 
jak: pigtaile, panele FO, kasety, patchcordy, inne. 
Odpowiedź: Kabel światłowodowy wewnętrzny bezhalogenowy przewidziano jako 
rezerwę do ułożenia między szafami rack a istn. GPD. 
 

Pytanie 7. Czy zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetleniowych z systemem 
samoregulacji natężenia oświetlenia? 



 

Powiat Suski 
 
             

 
ul. Kościelna 5b ,  34-200 Sucha Beskidzka 

tel. 33 875 78 00, e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl 
 
 

Odpowiedź: Tak - dotyczy wybranych opraw, wymagane parametry minimalne opraw 
oświetleniowych wg części rysunkowej.  
 

Pytanie 8. Czy zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac w trakcie roku 
szkolnego? 
Odpowiedź: Wszystkie główne prace instalacyjne powinny zostać wykonane w okresie 
przerwy wakacyjnej od regularnych zajęć lekcyjnych. Vide pkt 3.1 SWZ. 
 

Pytanie 9. Czy zamawiający wymaga zastosowania systemu sterowania oświetleniem? 
Odpowiedź: Wymagane parametry minimalne opraw oświetleniowych wg części 
rysunkowej. 
 

Pytanie 10. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowania oświetleniem 
działającego w oparciu o zastosowanie jednego czujnika w sali? 
Odpowiedź: Nie. 
 

Pytanie 11. Z uwagi na rozbieżności w zakresie wyposażenia sieci komputerowej w sprzęt 
aktywny prosimy o informację czy podstawą wyceny jest kosztorys czy projekt 
techniczny? 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił do przygotowania ofert przedmiar oraz projekt 
wykonawczy. 
 

Pytanie 12. Czy inwestor dopuszcza możliwość zmiany opraw na inne o takich samych 
parametrach lub równoważnych ? 
Odpowiedź: W projekcie określono wymagane parametry minimalne opraw, można stosować 
wyroby i systemy o nie gorszych parametrach i funkcjonalnościach niż projektowane. 
Przykładowo Zamawiający dopuści oprawę oświetleniowa podstawowego: o nie większej mocy, 
o nie mniejszym strumieniu świetlnym, o nie mniejszym Ra, o nie gorszej klasie energetycznej, o 
wskazanej klasie ochronności, o nie mniejszym stopniu IP, o nie mniejszym stopniu IK, o nie 
gorszej żywotności i stabilności, o nie większym UGR, o analogicznym zasilaniu, o analogicznej 
technologii źródła światła, o analogicznych możliwościach i funkcjonalnościach np. 
indywidualna zmiana strumienia światła danej oprawy w zależności od ilości światła naturalnego 
i ruchu (dot. wybranych opraw), itd. wg projektu. Inwestor nie dopuszcza wyrobów cechujących 
się gorszym parametrem niż wskazano. 

 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 

dzień 02.03.2023r. do godz. 11:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 
02.03.2023 r.  o godz. 12:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 02.03.2023 r. 
do godz. 11:00” 

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2023 r. o godz. 12:00 przy użyciu Platformy e-
Zamówienia.” 
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- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
 
 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   
 

 
z  poważaniem 

 
 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 

 


