
Treść zapytań wraz z odpowiedziami –
Zmiana treści SIWZ

Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę budynku
Domu Pomocy Społecznej  im. Matki  Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze)  w
zakresie  architektury,  konstrukcji,  wewnętrznych  instalacji  oraz  dostosowania
budynku  do  przepisów  p.poż.  –  „Etap  II  –  Remont  pomieszczeń  wraz
z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na  poszerzeniu  otworów
drzwiowych budynku oraz rozbudowa wewnętrznej  sieci  kanalizacji  deszczowej.”
wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii: 

1. Branża elektryczna :
Prosimy o wyjaśnienie : w opisie technicznym pojawia się zapis dotyczący

dynamicznego  oświetlenia  kierunkowego   :„  Oprawy  kierunkowe  powinny  być
wyposażone w moduł z 2-godzinnym czasem podtrzymania oraz posiadać certyfikat
CNBOP”  wg.  Naszego  rozeznania  rynku  żadna  firma  oświetlenia  awaryjnego  na
dzień  dzisiejszy  nie  posiada  certyfikatu  CNBOP  na  kierunkowe  oświetlenie
dynamiczne,  w  związku  z  tym  jakie  rozwiązanie  należy  przyjąć  do  wyceny.
Dodatkowo  prosimy  o  uszczegółowienie  dokumentacji  w  zakresie  scenariusza
pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji SSP oraz matrycy wysterowań dla
kierunkowego oświetlenia dynamicznego.  

Odpowiedź:

Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  dokonuje  zmiany
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia  poprzez  modyfikację  załącznika  nr 1  do
SIWZ  w  zakresie  Projektu  budowlanego  i  wykonawczego  instalacji  elektrycznych  i
teletechnicznych  zgodnie z załączoną Erratą nr 1. 

W  punkcie  "Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  i  ewakuacyjnego"  Projektu
budowlanego  i  wykonawczego  instalacji  elektrycznych  i  teletechnicznych
wprowadza się zmianę zapisu. 
Jest: "Oprawy kierunkowe powinny być wyposażone w moduł z 2-godzinnym czasem 
podtrzymania oraz posiadać certyfikat CNBOP".
Powinno być: "Oprawy kierunkowe powinny być wyposażone w moduł z 2-godzinnym 
czasem podtrzymania".

Ponadto  uprzejmie informujemy, iż scenariusz pożarowy oraz matryca sterowań dla
instalacji SSP oraz matryca wysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego, 
wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą są w zakresie Wykonawcy robót. 

W związku z powyższym w oparciu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843)  Zamawiający  dokonał
modyfikacji pkt. 12 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
    „12. Opis sposobu obliczenia ceny.

 ZP-P-I.271.13.2020            Treść zapytań wraz z odpowiedziami                                                  Strona 1 z 9
Nr dokumentu mdok:30219/02/2020 



        12.1. W cenie ryczałtowej muszą być uwzględnione wszelkie koszty związane z
realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego 
należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym 
podatek VAT w wysokości 8 % –dotyczy robót budowlanych, robót 
elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych za wyjątkiem: robót           
związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze  
zbiornikiem retencyjnym dla których należy naliczyć podatek VAT w 
wysokości 23%- dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem 
podatku  VAT), a w szczególności:    

           1) koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z postanowień 
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów,
norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, 
konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

           2) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
           3) koszty wszelkich robót przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu 

budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, 
ogrodzenia terenu budowy,  zrealizowania we własnym zakresie punktów  
poboru wody i energii elektrycznej, a także koszty zużycia  wody 0i energii 
elektrycznej,

          4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na
    nim urządzeniami, 

           5) koszty dozoru budowy, 
           6)  koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,
           7) koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,
          8)  koszty wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i  

badań, w tym badań laboratoryjnych,
           9)  koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz 

materiałów rozbiórkowych,
       10)  koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i 

prób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
       11) koszty wykonania scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji 

   SSP oraz matrycy wysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego,
        12) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów 

       przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, 
        13) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej 

   także inwentaryzację powykonawczą, 
        14)  koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
      15) koszty przygotowania „Instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji i urządzeń”, 

    oraz koszty przeszkolenia użytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
        16)   koszty wynikające z udzielonej gwarancji, 
         17)   należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych,
także:
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18) koszty  wprowadzenia  rozwiązań  równoważnych,  w  tym  koszty  dostosowania
dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.

UWAGA ! ! ! Kosztorysów ofertowych nie należy dołączać. 

12.2. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 

12.2.1. wpisać cenę netto za wykonanie robót budowlanych, robót  
   elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych   za wyjątkiem:   
   robót związanych z   rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacj  i 

   deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 
12.2.2. obliczyć należny wg stawki 8 % podatek VAT za wykonanie robót 

budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych 
za wyjątkiem: robót związanych z   rozbudową wewnętrznej sieci    
kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 

12.2.3. obliczyć cenę brutto za wykonanie robót budowlanych, robót 
      elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych za 
     wyjątkiem: robót związanych z   rozbudową wewnętrznej sieci   
     kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 

12.2.4. wpisać cenę netto za wykonanie robót związanych z  
rozbudową  wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze 
zbiornikiem retencyjnym 

 12.2.5. obliczyć należny wg stawki 23 % podatek VAT za wykonanie robót 
związanych z rozbudową  wewnętrznej sieci   
kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 

  12.2.6. obliczyć cenę brutto za wykonanie robót   
związanych z  rozbudową  wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej  

ze zbiornikiem retencyjnym 
  12.2.7. zsumowane wartości brutto, o których mowa  w pkt 12.2.3 i pkt. 

12.2.6 stanowić będą cenę ofertową brutto. 

12.3  Wszelkie  obliczenia  należy  dokonać  z  dokładnością  do  pełnych  groszy  (z  
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto,  VAT i    
brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i  
wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

  Ponadto w związku z powyższym w oparciu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  Zamawiający
dokonał zmiany załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie  § 3 ust.2 po pkt 27)
dodaje się pkt 28) w treści: „wykonanie  scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań
dla instalacji SSP oraz matrycy wysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego,
wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą”, oraz w §  7 ust. 4 po pkt 10) dodaje się pkt 11) w
treści : "koszty wykonania scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji
SSP oraz matrycy wysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego. 
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Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  informacji  dotyczących
postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  którego
przedmiotem zamówienia  jest  odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej  im.
Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze) w zakresie architektury, konstrukcji,
wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. – „Etap II
– Remont pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegająca na
poszerzeniu  otworów  drzwiowych  budynku  oraz  rozbudowa  wewnętrznej  sieci
kanalizacji deszczowej:

2) W jaki sposób i kiedy zostanie przekazany plac budowy skoro na terenie obiektu znajdują
się już dwie firmy wykonujące prace przy wznoszeniu nowego skrzydła i remoncie dachu
starej części?

Odpowiedź: 

Plac budowy jest terenem budowy zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr
6/20 z dnia 3 stycznia 2020 r. tj. roboty zewnętrzne i wewnętrzne na istniejącym budynku
wraz z instalacją kanalizacji deszczowej od strony ogrodu. 

Teren zostanie przekazany  zgodnie z zapisami wzoru umowy  §3 ust. 1 pkt. 2  oraz po
przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w ust. 2 pkt. 6 umowy. 

3)  Czy  w  związku  z  projektowanymi  robotami  zostanie  wyodrębniony  plac  budowy  i
magazynowy dla nowej inwestycji?

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się wyodrębnienia placu budowy i magazynu. Dostawa materiałów na budowę musi
odbywać się na bieżąco, bez uwzględnienia magazynu pośredniego na placu budowy. 

4)  Wokół  budynku  są  rozstawione  rusztowania  na  których  pracuje  wykonawca  więźby
dachowej. Kiedy zostaną zdemontowane rusztowania? W jaki sposób będzie odbywało się
przemieszczanie w obrębie rusztowania do wnętrza budynku?

Odpowiedź:  
Przemieszczanie do wnętrza budynku będzie odbywało się przez wejście główne.

Główne wejście jest wydzielone i zabezpieczone.

Demontaż  rusztowań  powinien  nastąpić  do  30.04.2020  r.  zgodnie  z  zapisami
umowy nr 206/IR/19 obejmującą I etap inwestycji. 

5) Zmontowane rusztowanie niezbędne do wykonywania prac na dachu koliduje z robotami
związanymi z wykonaniem nowego zadania. W jaki sposób zostanie rozwiązany zakres prac
kolidujących z realizacją wcześniejszego zamówienia?
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Odpowiedź:

Ze względu na technologie wykonania Wykonawca w pierwszej kolejności powinien
uwzględnić wymianę stolarki okiennej oraz roboty wewnętrzne.

Zakres  prac  kolidujących  z  rusztowaniem  należy  uwzględnić  w  harmonogramie  po
30.04.2020 r.

6) W jaki sposób zostanie rozwiązany problem transportu i składowania materiałów skoro
pracują tam firmy wykonujące dobudowę nowego skrzydła i remont dachu i przejęty został
plac budowy cały parking i wykonywane są na nim prace brukarskie?

Odpowiedź:  

Nie przewiduje się wyodrębnienia placu budowy i magazynu. Dostawa materiałów na budowę musi
odbywać się na bieżąco, bez uwzględnienia magazynu pośredniego na placu budowy. Transport
materiałów odbywać się będzie od strony ul. Popiełuszki. 

7)  Czy Wykonawca zamówienia będzie ponosić koszty ochrony i w jaki zakresie w
związku z trwającymi pracami na obiekcie. Jak wiadomo pozostaje tam firma, która
wykonuje  roboty  budowlane  po  tym  pożarze  (miniony  rok)  i  prowadzony  jest
równolegle remont dachu (zamówienie BIP Lublin ZP-P-I.271.158.2019)?

Odpowiedź: 

Zakres prac  obecnie wykonywanych nie koliduje z zakresem prac objętych  niniejszym
zamówieniem.     

Firma,  która  wykonuje  roboty  po  pożarze  dachu  nie  wchodzi  w  zakres  objęty
pozwoleniem oraz niniejszym zamówieniem. 

W związku z powyższym wykonawca ponosi koszty ochrony wyłącznie w swoim zakresie
zamówienia. 

8) Czy  wewnątrz  budynku  znajdują  się  urządzenia  i  materiały  budowlane  firm
prowadzących tam prace budowlane?

Odpowiedź:  

Na terenie objętym przetargiem nie znajdują się urządzenia i materiały firm prowadzących prace.

9)  Skoro  prowadzone  są  roboty  budowlane  związane  z  zamówieniem  Nr  ZP-P-
I.271.13.2020  w  ramach  których  realizowane  są  prace  budowlane  w  zakresie
architektury,  konstrukcji,  wewnętrznych instalacji  oraz dostosowania budynku do
przepisów p.poż. - „Etap I – Odbudowa dachu” jak Zamawiający zamierza rozwiązać
następujące zagadnienie:
a/ Ubezpieczenie OC-minimalna suma ubezpieczenia wynikające z projektu umowy
wraz z wymaganymi klauzulami dodatkowymi zgodnie z umową. W treści projektu
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umowy  w  paragrafie  3  ust.  2  pkt  9)  wprowadzono  szereg  obowiązków  dla
Wykonawcy, 

b/ ubezpieczenie ryzyk budowy

c/  gwarancje  należytego  wykonania  kontraktu  oraz  gwarancja  usunięcia  wad  i
usterek zgodnie z umową jak dla II etapu.

-  występuje kolizja ochrony w przypadku wprowadzenia na teren budowy innego
podmiotu.

Na  podstawie  skierowanych  wstępnych  zapytań  Towarzystwa  Ubezpieczeniowe
żądać będą dokładnych informacji, a te posiadane wykluczają wstępnie gotowość
pełnego  ubezpieczenia  z  zachowaniem  żądań  Zamawiającego.  Zachowania
gwarancji  skoro  obecnie  prowadzone  prace  i  jakość  ich  wykonane  może
bezpośrednio oddziaływać na sumą możliwość ubezpieczenia robót budowlanych
zgodnie z warunkami umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
oraz pozwolenia na budowę nr 6/20 z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Biorą pod uwagę, że na terenie budowy przedmiotowego zamówienia nie będzie
innego podmiotu nie występuje kolizja ochrony. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia
w swoim zakresie. 

10) Do  kiedy  jest  termin  zakończenia  prac  obejmujący  prace  brukarskie  oraz
dekarskie od strony wyjazdu prowadzone przez Firmę wykonującą aktualnie prace
na obiekcie??

Odpowiedź:  

Termin zakończenia prac dekarskich do 30.04.2020 r.

Termin zakończenia prac brukarskich do 30.08.2020 r.

Dot. „Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
przy ul. Głowackiego 26” 
      – numer sprawy; ZP-P-I.271.13.2020

Zwracamy się z następującymi  pytaniami dotyczącym dokumentacji przetargowej:

11.  Prosimy o informację, czy wymiana parapetów wewnętrznych wchodzi w zakres zadania
czy należy pozostawić parapety istniejące. Brak informacji o rodzaju i ilości parapetów, jedynie
w przedmiarze przy opisie okien jest:  „  –  podokienniki  należy mocować pod oknami i
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silikonować” natomiast ze szczegółu na rysunku A24 wynika, że okno jest montowane za
parapetem wewnętrznym.

Odpowiedź: 

Wymiana parapetów nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Przedmiar określa zakres
prac za wewnętrznym parapetem.

12.  Drzwi  D2  i  D12  są  opisane  jako  ognioodporne  w  klasie  EI60  i  napowietrzające  z
siłownikiem. Zasadniczo drzwi ognioodporne powinny pozostać zamknięte w czasie pożaru.
Prosimy o informację jak należy wykonać te drzwi.

Odpowiedź: 

Drzwi D2 i D12 to drzwi do napowietrzania. Drzwi te są bezklasowe w zakresie p.poż., na
rzutach nie ma oznaczeń o klasie p.poż.  W zestawieniu stolarki opis EI 60 jest błędnie
wpisany.  Drzwi  muszą  mieć  siłowniki  do  napowietrzania  połączone  z  automatyką
otwierania klap oddymiających.

W związku  z  powyższym w odpowiedzi  na  zapytanie  Wykonawcy  Zamawiający
działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia  2004  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie projektu
wykonawczego branża budowlana architektura  rys.  nr  A14 i  A15 zgodnie z  załączoną
Erratą nr 3 i 4.

Branża elektryczna:/ instalacja oświetlenia podstawowego/

Zwracam  się  z  pytaniem  czy  certyfikat  ENEC  może  zostać  zastąpiony  badaniami
wykonywanymi w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowane Laboratorium BBJ i
posiadające dokument stwierdzające ten fakt? 

Nadmieniam, że oznaczenie ENEC nie jest powszechnie obowiązującą normą techniczną czy
certyfikatem, a jedynie znakiem towarowym, który może być stosowany przez podmioty, które
zleciły wykonanie badania danego produktu za zgodność z zasadniczymi wymaganiami UE,
które to wymagania są implementowane do przepisów krajowych. 

Organizacja operująca oznaczeniem ENEC nie jest podmiotem krajowym (publicznym)
czy też unijnym i nie posiada takich uprawnień, z których wykorzystaniem wiązałoby się
przyznawanie kompetencji do wydawania certyfikatów. Jest to organizacja prywatna, która
postanowiła, że będzie badać produkty, które są wprowadzane do obrotu i oceniać je, czy
spełniają  zasadnicze  wymagania,  których  obowiązek  spełniania  wynika  z  przepisów
bezwzględnie obowiązujących. 

Producent  wprowadzający do obrotu produkt  jest  obowiązany zapewnić,  poprzez
wystawienie deklaracji zgodności, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania (np. dla
sprzętu  elektrycznego).  Oczekując,  że  produkt  będzie  posiadał  określone  oznaczenie,
zamawiający popełnia błąd, bowiem wprowadza obowiązek skorzystania z usług prywatnej
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organizacji w celu wykazania, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania. Jest to wymóg
nadmierny,  bowiem po pierwsze  nie  wynika  z  przepisów,  a  po drugie  faworyzuje  taką
organizację względem innych organizacji prywatnych (laboratoriów). Które również posiadają
możliwości techniczne, w celu weryfikacji, czy produkt spełnia zasadnicze wymagania (UE).

Można zatem jako wymóg wprowadzić obowiązek przedstawienia opinii wydanej przez
profesjonalny podmiot (laboratorium), potwierdzające czy dany produkt (produkty) spełniają
określone wymagania, natomiast nie jest dozwolone, aby określony certyfikat musiał być
przyznany  przez  konkretną  prywatną  organizację,  ponieważ  taki  wymóg  nie  wynika
z przepisów prawa. Nadto należy zwrócić uwagę, że w ten sposób może dochodzić do
ograniczenia dostępu do rynku niektórym podmiotom, bowiem duże podmioty mogą zlecać
takie badania swoich produktów przez organizację uprawniającą do posługiwania się znakiem
towarowym  ENEC  licząc  na  możliwość  sprzedaży  swoich  produktów  z  tym  znakiem
towarowym na wielu rynkach również międzynarodowych. Podmiot działający na jednym,
lokalnym  rynku  (krajowym),  pomimo  że  jego  produkty  również  spełniają  zasadnicze
wymagania może nie mieć takich możliwości finansowych, aby przebadać swoje produkty
przez prywatną organizację , która sama sobie wytworzyła monopol do nadawania znaku
towarowego,  którym  oznaczane  są  produkty  mające  spełnić  wymagania  wynikające  z
przepisów. 

Dlatego w europejskim systemie oceny zgodności podmioty wprowadzające produkty
na rynek UE mają obowiązek posługiwania się znakiem CE oraz inne określone obowiązki,
które muszą spełniać, aby ich działalność była legalna. Wprowadzając obowiązek posłużenia
się konkretnie znakiem ENEC zamawiający muszą liczyć się z tym, że oferty będą zawierały
produkty, które z założenia będą droższe, skoro ich cena musi uwzględniać również koszt
potwierdzenia przez prywatną organizację, że produkt może korzystać z oznaczenia ENEC.
Zatem prawidłowy opis przedmiotu powinien uwzględniać, że w jego ramach mogą być
używane takie produkty, które spełniają takie wymagania, które pozwalają na oznaczenie
produktów oferowanych w ramach takiego zamówienia znakiem ENEC nawet jeśli podmiot je
oferujący nie posiada uprawnień do posługiwania się znakiem ENEC (nie zapłacił za badanie
przez tą konkretną organizację prywatną). 

Jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę,  że  wprowadzenie  obowiązku  posiadania
oznaczenia ENEC jest sprzeczne z przepisem art. 30 Prawa zamówień publicznych, bowiem
certyfikat ENEC, nie jest żadną normą. Nadto zamawiający powinien wprost wziąć pod uwagę
art. 30a ust. 3 oraz art. 30 b prawa zamówień publicznych.

Dlatego proszę o dopuszczenie do stosowania w zadaniu opraw oświetleniowych,
których  parametry  zostały  potwierdzone  stosownym raportem z  badań  wykonanych  w
Laboratorium nadzorowanym przez akredytowaną jednostkę np. BBJ. 

Odpowiedź : 

Zamawiający  informuję,  że  dopuszcza  do  stosowania  w  zadaniu  opraw
oświetleniowych, których parametry zostały potwierdzone stosownym raportem z badań
wykonanych w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowaną jednostkę. 

W związku  z  powyższym w odpowiedzi  na  zapytanie  Wykonawcy  Zamawiający
działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia  2004  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych

 ZP-P-I.271.13.2020            Treść zapytań wraz z odpowiedziami                                                  Strona 8 z 9
Nr dokumentu mdok:30219/02/2020 



Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika n 1 do SIWZ w zakresie Projektu
budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych  zgodnie z
załączoną Erratą nr 2. 

Jest: „Stosowane oprawy powinny posiadać certyfikat ENEC”

Powinny być:    „Stosować oprawy, których parametry zostały potwierdzone stosownym raportem z  
badań wykonanych w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowaną jednostkę"  

 W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust 4.
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843)
zasadne jest dokonać zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który
otrzymuje brzmienie:
„ 11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokój nr 7.
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 11.03.2020 r. do godz. 10:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Biurze  Zamówień  Publicznych  Urzędu  Miasta  Lublin,  
Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 11.03.2020 r. o godzinie 11:00.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez
zmian.

W załączeniu:
-  Erratą nr 1 do Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
- Erratą nr 2 do  Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych
-Erratą nr 3 i 4 do projektu wykonawczego branża budowlana architektura rys. nr A14 i A15 
- Aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy 
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