
Kłobuck, dnia 28 stycznia 2014 r.

Nr sprawy: IR.272.1.4.2014.III

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego pn.  „Wykonanie dokumentacji  technicznej 
dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej  
(szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)”.

Działając  w  trybie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  z  późn.  zm.) 
Zamawiający  udziela  odpowiedzi  na  zadane  pytania  do  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: Jakie są powierzchnie użytkowe tych obiektów?
Odpowiedź  nr  1: Zamawiający  przekazuje  informacje  nt.  powierzchni  użytkowych 
przedmiotowych obiektów:
Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku: 
budynek szkoły (dokumentacja do adaptacji) – pow. użytkowa ok. 3364 m2,
budynek warsztatów szkolnych – pow. użytkowa ok. 2542 m2.
Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku – pow. użytkowa ok. 630 m2.
Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku – pow. użytkowa ok. 3277 m2.
Zespół Szkół w Krzepicach – pow. użytkowa ok. 4652 m2.

Pytanie nr 2: Proszę o potwierdzenie, że projekt będzie obejmował całą instalację elek-
tryczną?
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający informuje, że projekt będzie obejmował całą instalację 
elektryczną.

Pytanie nr 3: Czy zakres projektu będzie obejmował instalacje zewnętrzne?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że zakres projektu nie będzie obejmował in-
stalacji zewnętrznych.

Pytanie nr 4: Czy zakres projektu będzie obejmował w przypadku koniecznym przebu-
dowę przyłączy?
Odpowiedź nr  4:  Zamawiający informuje,  że  zakres  projektu  nie  będzie  obejmował 
przebudowy przyłączy.
 
Pytanie nr 5: Czy zakres projektu będzie obejmował instalacje teleinformatyczne? 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający  informuje,  że  zakres projektu  nie  będzie  obejmował 
instalacji teleinformatycznych.

Pytanie nr 6: Jaki zakres ma obejmować instalacja ppoż.? Tylko SAP?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że instalacja p.poż obejmuje tylko SAP.

Pytanie nr 7:  W przypadku instalacji p.poż i DSO konieczne będą projektu budowlane  
(np.: wydzielenie pomieszczeń)?
Odpowiedź nr 7:  Zamawiający informuje, że w przypadku instalacji p.poż i DSO nie 
przewiduje się wydzielania pomieszczeń.

Pytanie nr 8:  Czy na pewno w projekcie branży elektrycznej mają być uwzględnione  
prace budowlane i malarskie?
Odpowiedź  nr  8:  Zamawiający  informuje,  iż  prace  budowlane  i  malarskie  należy 
uwzględnić jedynie w kosztorysie jako oddzielny rozdział (zgodnie z zapisami w SIWZ).
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Pytanie nr 9: Czy termin 60 dni obowiązuje dla wszystkich szkół?
Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, iż termin opracowania dokumentacji: 60 dni, 
obowiązuje dla wszystkich szkół (części zamówienia).

Zamawiający  informuje,  iż  miejsce  oraz  termin  składania  ofert  w  przedmiotowym 
postępowaniu pozostają bez zmian.

W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  SIWZ,  a  treścią  udzielonych 
odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego 
późniejsze oświadczenie zamawiającego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI I ROZWOJU
     /-/ Piotr Mach
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