
Łódź, 28.12.2022 

Wykonawcy  
zainteresowani  
udziałem w postępowaniu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności w oparciu 
o zapytanie ofertowe dot. zadania: Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków 
parafii p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi - plebania Inwestycja w systemie zaprojektuj i 
wybuduj 

W dniu 17 grudnia 2022 r. wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania, poniżej zamieszczam odpowiedzi:  

 1. Zgodnie z zapisem SIWZ załącznik nr 1 punkt 3.1 należy wykonać demontaż i ponowny  
 montaż istniejących instalacji 

Zgodnie z zapisem punktu 3.1 obejmującym wykonanie termomodernizacji uwzględnić 
demontaż istniejących zewnętrznych instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych, 

czy uwzględnić nowe instalacje elektryczne i oprawy oświetleniowe wyposażone w czujniki 
ruchu lub zmierzchu. 

Odp.  Należy wykonać ponowny montaż istniejących instalacji. Projekt nie przewiduje 
środków finansowych na nowe instalacje.  

2. Zgodnie z zapisem SIWZ załącznik nr 1 punkt 3.4 należy wykonać demontaż i ponowny 
montaż instalacji odgromowej. Ponieważ obiekt nie jest wyposażony w instalację 
odgromową oraz uziemiającą, czy uwzględnić wykonanie tych instalacji w ofercie.  

Odp. Nie przewiduje się w ramach projektu wykonania nowej instalacji odgromowej.   
Wykonawca ma wykonać zakres prac wynikający z dokumentacji opublikowanej na 
stronie www. 

3. Zgodnie z zapisem SIWZ załącznik nr 1 punkt 3.14 We wszystkich pomieszczeniach II 
piętra planuje się wymianę plafony LED o mocy 25W każdy. W pomieszczeniach 
znajdujących się na III piętrze budynku projektuje się wymianę jedynie źródeł światła na 
energooszczędne oświetlenie LED o maksymalnej mocy20W każde źródło. Wszystkie 
pomieszczenia IV piętra wyłącza się z modernizacji. W pomieszczeniach piwnicy: szybie 
windy, węźle cieplnym projektuje się halogeny LED 20W o mocy 20W każdy. W 
pozostałych pomieszczeniach piwnicy oprawy hermetyczne z dwoma świetlówkami LED 
każda o długości 120 cm. 
Pytanie: 
Ponieważ piętro II i III zostało wyremontowane i zostały wymienione oprawy 
oświetleniowe czy uwzględniać w ofercie wymianę opraw zgodnie z zapisem punktu 3.14. 



W opisie przedmiotu zamówienia brak jest wymiany opraw na poziomie parteru, I piętra, 
klatki schodowej i strychu, czy uwzględniać wymianę oświetlenia na w/w poziomach na 
oprawy LED. 

Odp. Nie przewiduje się w ramach projektu wymiany opraw na poziomie parteru, I 
piętra, klatki schodowej i strychu.  Wyłącza się z zakresu wymianę oświetlenia w już 
wyremontowanych pomieszczeniach II i III piętra. Wykonawca ma wykonać zakres 
prac wynikający z dokumentacji opublikowanej na stronie www.   

4. Zgodnie z zapisem SIWZ załącznik nr 1 punkt 3.15 należy zamontować 5 liczników  
umożliwiających opomiarowanie efektów, w tym pomiar i rejestracja energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlenia, energii pomocniczej i cele  pozostałe. 
Pytanie: 

Skoro w założeniach SIWZ i audytu oświetlenia nie ma modernizacji instalacji elektrycznej, 
a co za tym idzie istniejące instalacje elektryczne wykonane w latach budowy obiektu nie 
mają podziału obwodów elektrycznych umożliwiających wykonanie opomiarowania 
zgodnie z zapisami punktu 3.15 czy mamy uwzględnić modernizację instalacji elektrycznej 
w budynku umożliwiające spełnienie zapisu punktu 3.15. 

Odp. Tak, ale tylko w zakresie niezbędnym do opomiarowania efektów. 
Opomiarowanie efektów stanowi obowiązek zamawiającego wynikający z ubiegania się  
o dofinansowanie  

5. Prosimy o informacje w jakiej technologii należy wykonać naprawę balkonów? / skucie 
płytek, hydroizolacja, ułożenie papy, docieplenie od spodu wełną, styropianem wykonanie 
tynków? 

 Odp. Naprawa balkonów nie jest przedmiotem projektu i tego postępowania. 

 6. Prosimy o informacje w jakim systemie maja być docieplony ściany szczytowe plebani 

/ system z wełna mineralna ze względu na bliskość tej ściany z sąsiadującym budynkiem z 
oknami czy w systemie z styropianem/ Czy przewidziany jest pas oddzielenia p.poz 
pomiędzy tymi budynkami i co za tym idzie o jakiej odporności ogniowej maja być 
zamontowane okna w tych ścianach. 

Odp. Materiał do ocieplenia został wskazany załączniku nr 1 do SWZ opis przedmiotu 
zamówienia oraz w audycie energetycznym stanowiącym załącznik do postępowania. 
Inwestycja jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, na etapie opracowywania audytu 
energetycznego nie rozważa się kwestii związanych z bezpieczeństwem ppoż. Jest to 
kwestia do ustalenia na etapie projektowym, czyli po wyborze wykonawcy zadania.  

7. W związku z złym stanem technicznym pokrycia dachu czy nie należałoby wykonać 
nowego pokrycia dachu papa termozgrzewalną a nie tylko miejscowe naprawy? Można 



wtedy przed wykonaniem nowego pokrycia wykonać termoizolacje dachu ze styropapy a 
nie jak przewiduje program wełna mineralna na poddaszu/ nie zmniejszamy wtedy 
wysokości poddasza. 

 Odp.  Należy wykonać zakres rzeczowy wynikający z opublikowanych dokumentów.  
 Projekt nie przewiduje środków finansowych na nowe pokrycie dachu.  


