
Kielce, dn. 05.12.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.272.10.2022 

Wojewódzka Stacja 

 Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Kielcach  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Do wszystkich zainteresowanych 

Zgodnie z art. 284 ust. 2  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu „Wzmocnienie 

Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy 

laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach””,  znak sprawy: ZP.272.10.2022.  

 

Pytanie: 1. Czy obecnie spełnione są normy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy? 

Odpowiedź: Obecnie normy nie są spełnione.  

 

Pytanie: 2. Czy obecnie instalacja oświetleniowa jest sprawna? 

Odpowiedź: Aktualnie instalacja oświetleniowa jest sprawna.  

 

Pytanie: 3. 3. Czy przewiduje się zmiany w sterowaniu oświetleniem? 

Odpowiedź: Nie przewiduje się zmian w sterowaniu oświetleniem.  

 

Pytanie: 4. 4. Czy zapis: „Oprawy oświetleniowe należy dobrać tak aby intensywność oświetlenia dla 

stanowiska pracy wynosiła minimum 500 lumenów” odnosi się tylko do stanowisk pracy na 

których jest wymagane 500lx czy do wszystkich stanowisk pracy? 

Odpowiedź: Zapis dotyczy wszystkich stanowisk.  

 

Pytanie: 5. 5. Proszę o potwierdzenie, że w razie konieczności dołożenia opraw instalacje można 

prowadzić natynkowo w estetycznych korytkach kablowych 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.  

 

Pytanie: 6. 6. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku redukcji opraw, przewody na suficie/wypust 

można zamknąć puszką natynkową. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.  

 

Pytanie: 7. 7. W przypadku redukcji opraw, lub montażu mniejszej oprawy od pierwotnie 

zamontowanej zamawiający będzie wymagał tylko naprawy wynikowej? Tj. zamalowanie i 

zaszpachlowanie starego śladu/miejsca po oprawie. 

Odpowiedź: Tak, w przypadku redukcji opraw lub oprawy mniejszej oprawy wymagane będzie 

wykonanie jedynie naprawy wynikowej.  

 

 



Zamawiający informuje, że pytania oraz wyjaśnienia na nie stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  
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