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Przemyśl, 02.06.2021 r. 

ZP.271.4.2021 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego w Przemyślu – 

I etap. 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), informuje o otrzymanych 

wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz o udzielanych wyjaśnieniach. 

 

Pytanie 1 

Które zapisy dotyczące opraw oświetleniowych są wiążące? Czy legenda do rysunku, czy opis projektowy. Różnice 

zauważono m.in. w poz. 8, 12, 13 i 14. 

- w opisie jedynymi oprawami w DALI da oprawy 7D. W legendzie również 7, 9, 14. 

- w opisie poz. 8 ma 28W i jest podłużna, w legendzie jest opis "mini" plafon i część DALI 

- w opisie poz. 12 ma 100W, 

- w opisie poz. 13 ma 27W 

- w opisie poz. 14 jest bez DALI, w legendzie jest informacja o DALI 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Typy i ilości opraw oświetleniowych dla pierwszego etapu zostały zawarte w: 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – pkt 2.28, przedmiarze robót, schemacie 

blokowym sterowania oświetlenia dali – rys. E-17, planie instalacji oświetlenia – rys. E-22. 

Na wskazanych rysunkach jednoznacznie wykazano typy, ilości i pomieszczenia z oprawami oświetleniowymi 

pracującymi w systemie dali. 

Pytanie 2 

Które z podanych parametrów w opisie opraw są wymagane. Opis opraw powstał wskutek działania "kopiuj-wklej" 

z karty katalogowej konkretnego producenta. W związku z powyższym proszę podać wymagania brzegowe dla 

każdej z opraw. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Szczegółowe parametry opraw oświetleniowych zostały zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót pkt 2.29 i takie należy przyjąć. 

 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają 
się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  

2. A/a 
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