
Łowicz, dnia 01.12.2020 r.  

 

 

IZP.272.7.2020 

Do Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

 

 

 

 

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Roboty 

budowlane związane z dostawą i montażem klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej 

służącej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach zadania 

inwestycyjnego „Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu" 

 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem 

do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie 1.  

Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe klimatyzatorów oprócz przeglądów o których 

mowa w punkcie 25.20 Umowy? Jeśli tak ile razy w roku należy je Wykonywać? 

 

Odpowiedź  

Tak. Wykonawca ma obowiązek serwisowania urządzeń godnie z SIWZ Załącznik Nr 5 - Projekt 

umowy  pkt 28.6. lit. h  „Jeśli w ramach Umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co 

do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane 

jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiającego. Wykonawca 

odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jeśli na 

zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela 

gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu  udzielonej przez siebie 

gwarancji” 

 

 

Pytanie 2.  

Czy w okresie trwania gwarancji wykonawca będzie wykonywał serwis tzw. obowiązkowe przeglądy 

urządzeń klimatyzacyjnych(wymóg producenta dwa razy w roku). 

 

Odpowiedź  

Tak. Wykonawca ma obowiązek serwisowania urządzeń godnie z SIWZ Załącznik Nr 5 - Projekt 

umowy  pkt 28.6. lit. h  „Jeśli w ramach Umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co 

do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane 



jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiającego. Wykonawca 

odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jeśli na 

zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela 

gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu  udzielonej przez siebie 

gwarancji” 

 

 

Pytaniei3.                                                                                                                                                                                                   

Proszę o informację, tam gdzie nie ma sufitów podwieszanych  instalacja fronowa prowadzona będzie 

w korytach instalacyjnych koloru białego ? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż we wszystkich pomieszczeniach są sufity podwieszane i nie dopuszcza 

prowadzenia instalacji frontowej w korytach instalacyjnych koloru białego. 

Projekt przewiduje układanie instalacji nad sufitem podwieszonym lub nad fasetami znajdującymi się 

w narożu ścian i sufitów. 

 

 

 

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji 

przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

                                                                                                 WICESTAROSTA ŁOWICKI  

                                                                                                                  /.../ 

                                                                                                            Piotr Malczyk 

 


