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DOA-ZP-III.271.64.2019                                                                  Łódź, dnia 03.09.2019 r. 
 
 
 
 
Do wszystkich wykonawców bior ących 
udział w post ępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na Termomodernizacj ę budynku Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Rojnej 5 8c,                                
91-134 Łód ź w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja 
obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT). 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający - Miasto Łódź, przekazuje zapytania od Wykonawców, dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 
 
Pytanie 26 
W niniejszym przetargu pojawiło się pytanie pod nr 21 cyt. pytanie: Na stronie 19 i 20 
projektu w klasach zastosowano lampy o mniejszych mocach klasa o wymiarach 870 x 573 
rodzaj lampy 12 klasa o wymiarach 880 x573 lampa nr 11 o mniejszej mocy, czy 
Zamawiający zakłada inne natężenie oświetlenia w poszczególnych klasach.  
odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Analizując rzuty poszczególnych poziomów, w naszej ocenie występują rozbieżności, 
związane z wysokością pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie któregoś z poniższych 
wariantów: 
a. w klasach, gdzie widnieją oprawy nr 12 powinny być oprawy nr 11 
b. w klasach gdzie widnieją oprawy nr 11, znajdują się sufity podwieszane lub np. 
belki podstropowe 
c. w klasach gdzie widnieją oprawy nr 11 powinny być oprawy nr 12  
 
Odpowied ź: 

W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający informuje, że na załączonych do 
projektu rysunkach zostały przyjęte błędne wymiary pomieszczeń. W związku  
z powyższym, w odpowiedzi na zadane pytanie zamieszcza nowe rzuty branży 
elektrycznej do Projektu budowlano-wykonawczego wymiany opraw oświetlenia  
i montażu oświetlenia awaryjnego dla: 
� poziomu 0 rysunek 2, 
� poziomu 1 rysunek 3, 
� poziomu 2 rysunek 4. 
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Pytanie zadane przez Wykonawc ę i wyja śnienie udzielone przez 

Zamawiaj ącego stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
 
W związku z udzielonym wyja śnieniem, Zamawiaj ący dokonuje, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert, i tym samym zmi enia Ogłoszenie o zamówieniu  
zamieszczone w Dzienniku Urz ędowym Unii Europejskiej. 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

 
ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

p.o. Dyrektora                                                        
Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 
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Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, wg rozdzielnika. 

 
 


