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Wyjaśnienie treści siwz oraz
zmiana treści siwz i ogłoszenia

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wymiana oświetlenia Czytelni Głównej ZNiO na zintegrowane systemowe sufitowe
oświetlenie LED z możliwością sterowania natężeniem, włączaniem / wyłączaniem i
wydzielania stref oświetlenia sufitu Czytelni Głównej wraz z pełnieniem serwisu w trakcie
okresu gwarancji”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z
odpowiedzią.

1. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych przewodów do sterowania dali w
suficie podwieszanym w czytelni i czy będzie można wprowadzić te przewody bez
przewiercania się przez sufit do rozdzielni elektrycznej.
Odp. Jest możliwe poprowadzenie dodatkowych przewodów do sterowania Dali w suficie
podwieszanym w Czytelni Głównej do rozdzielni elektrycznej oraz do lamp nastropowych,
ale konieczne będzie przewiercenie się przez sufit. Proszę wziąć pod uwagę, że nad stropem
jest otwarta przestrzeń strychu i takie przewierty należy wykonać z zachowaniem wymogu
wypełnienia otworu przeciwpożarowo oraz prowadzenia przewodu w rurkach i korytach
podwieszanych stalowych (typu Baks itp.)

2. Proszę o podanie ilości przewodów elektrycznych doprowadzonych do opraw awaryjnych,
zwłaszcza w suficie betonowym czytelni.
Odp. Zamawiający dysponuje schematem strukturalnym rozdzielnicy ogólnej 2 piętra
(załącznik).
W załączeniu również zdjęcie poglądowe pokazujące 4-żyłowe zasilenie lampy na suficie
betonowym (na dłuższym boku Czytelni, od strony Zaułka Ossolińskiego).
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Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4. Ustawy Pzp dokonuje poniższej zmiany:
Poprzedni zapis:
VII.1.1.3.1) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej dwa
zamówienia polegające na dostawie i montażu opraw oświetleniowych wraz z systemem
sterowania oświetleniem o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 70.000 zł brutto.
Uwaga – wartość 70.000 zł brutto odnosi się do pojedynczego zamówienia i obejmuje wartość
dostawy opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania oświetleniem wraz z montażem tych
elementów.

Obowiązujący zapis:
VII.1.1.3.1) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej dwa
zamówienia polegające na dostawie i montażu opraw oświetleniowych wraz z systemem
sterowania oświetleniem o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 70.000 zł brutto.
Uwaga – wartość 70.000 zł brutto odnosi się do pojedynczego zamówienia i obejmuje wartość
dostawy opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania oświetleniem wraz z montażem tych
elementów.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składnia i otwarcia
ofert.
Obowiązujące terminy:
- termin składania ofert: 28.08.2020, godzina 10:00
- termin otwarcia ofert: 28.08.2020, godzina 10:30

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:
- skan schematu rozdzielnicy ogólnej 2 piętra
- zdjęcia poglądowe ( 1szt)

Zatwierdził:
Dyrektor ZNiO
(-) dr Adolf Juzwenko
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