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Polska Cerekiew,  dnia 12-07-2011r. 
 
 
 
 
 
 

 
ZP 271.02.07.2011 
 
 
 
         
 

 
Dot.: Przetargu nr ZP 271.02.2011 prowadzonego w tr ybie negocjacji z 
ogłoszeniem na budow ę Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w 
Zakrzowie – etap I - instalacje elektryczne.  
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich 
treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 

1. Prosimy informację w zakresie wymagań  ochrony przeciwpożarowej dla  
kompleksu obiektu.  
Odp. Obiekt nr 1 jest zakwalifikowany do Kategorii Zagrożenia Ludzi –ZLIII   
Obiekt nr 2  tj.  budynek stajni , rozprężalni i krytej wiaty treningowej należy do IN 
Obiekt nr 3 i 5 należy do kat ZLI. 
 

2. Prosimy o plan dróg ewakuacji dla wszystkich obiektów, 
Odp. Sprawę dróg ewakuacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 4.   
Obiekty IN nie muszą posiadać wyjść ewakuacyjnych 
Drogami ewakuacyjnymi są wszystkie  klatki schodowe oraz ciągi komunikacyjne. 
 

3. Istnieją rozbieżności w nazewnictwie poszczególnych obiektów między SIWZem i 
dokumentacją- np. w SIWZie widnieje zaplecze socjalne dla zawodników a na 
planie nie ma takiego obiektu, natomiast jest hala treningowo konferencyjna dla 
zawodników, na planie zagospadorowania nie ma rozprężalni a w SIWZie jest. 
Prosimy o sprecyzowanie nazewnictwa, 
 
Odp. Należy przyjąć nazewnictwo z projektu planu zagospodarowania terenu. 
Rozprężalnia i stajnia mają ten sam numer  ze względu na przynależność do IN a 
rozprężania ze względów użytkowych i funkcjonalnych jest przynależna do stajni. 
 

4. Podobnie:  SIWZ  pkt 3   
 Instalację oświetlenia dekoracyjnego zaplecza socjalnego dla zawodników 
wraz z salą  konferencyjną i basenem,  
-prosimy o podanie numerów pomieszczeń  dla wymaganego oświetlenia, 
Odp. Oświetleniu dekoracyjnemu podlegają następujące pomieszczenia: 
B1-1 
B1-14,  
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B1-26 
B1-29 
B1-55 
B2-02 
B2-20 
B2-21 
B2-22 
A2-02 
 
- Podświetlenie elewacji frontowej zaplecza socjalnego dla zawodników oraz 
przewiązki z  pomieszczeniami do obsługi zawodów,  
-prosimy o sprecyzowanie lokalizacji podświetlanej elewacji np.  numerami 
osi obiektu ,  
Odp. Podświetleniu podlega elewacja w osi A od 19a do 28 elewacja 
frontowa w osi 19g i 19k 
 

5. SIWZ  pkt 3  pkt e  
Jakie instalacje wchodzą w zakres wyceny pod określeniem 
„niskoprądowe”? 
Odp. 
Jaki niskoprądowe zakwalifikowano instalacje nagłaśniające, instalacje 
tablicy ogłaszania wyników zlokalizowanej w wiacie treningowej z biurem 
obsługi zawodów i pokojem sędziów instalacje komputerowe w pom. B1-1 
sala treningowo –konferencyjna  ponadto wszystkie informacje powinny być 
doprowadzone do pom. Nr B1-30. Instalacje telefoniczne i komputerowe  w 
pokojach hotelowych oraz biurze obsługi zawodów. 
 

6. Czy istnieje i czy można otrzymać dokumentację stacji transformatorowej w 
zakresie rozdzielnicy  napięcia 230/400V ?, 
Odp.  
Tak istnieje dokumentacja stacji transformatorowej i jest do otrzymania tylko w 
wersji papierowej. 
  

7. W załączonej dokumentacji przetargowej brak wytycznych zapotrzebowania 
mocy dla obiektu. Prosimy o uzupełnienie., 
 
Odp. Szacuje się, że całkowite zapotrzebowanie mocy wynosi  ok. 450 kW. 
 

8. Brak wytycznych branżowych w zakresie wentylacji, grzejnictwa  - wykaz i 
lokalizacja odbiorów, moce elektryczne. Prosimy o uzupełnienie, 
 
Odp.  Ponieważ wentylacja , centralne ogrzewanie , instalacje wod-kan 
technologia źródła ciepła są elementami przetargu prowadzonego równocześnie  
a oferent który zadał pytanie jest również uczestnikiem tego przetargu  prosimy o 
wewnętrzne przekazywanie danych. Dla oferentów którzy uczestniczą tylko w 
przetargu na wykonanie instalacji elektrycznych szczegółowe dane  zostaną 
niezwłocznie przekazane  po otwarciu ofert.  
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 Orientacyjnie zapotrzebowanie mocy dla technologii kuchni należy przyjąć na poziomie 

85 kW.   

 Wytyczne bran żowe dla wentylacji mechanicznej. 

Większość zaleceń dot. rozwiązań budowlanych przedstawiono i wprowadzono 

do dokumentacji budowlanych w trakcie ich wykonywania. Dotyczyło to głównie: 

-    lokalizacji urządzeń went. i wielkości zajmowanej przez nie powierzchni  . 

- tras i sposobu prowadzenia przewodów wentylacyjnych oraz wynikających stąd 

przejść przez przegrody budowlane. 

- usytuowania i wielkości czerpni i wyrzutni zarówno ściennych jak i dachowych.  

- dostępności do urządzeń went. wymagających okresowej kontroli i konserwacji. 

- konstrukcji wsporczych dla central went., cokołów pod podstawy dachowe, 

wykonania pionów wentylacji prowadzonej przez więcej niż jedną kondygnację, 

- wentylacji naturalnej Stajni dla działania której uzgodniono i wprowadzono do projektu 

architektury niezbędne rozwiązania. 

 

Instalacje elektryczne. 

Składają się na nie następujące pobory: 

- napędy wentylatorów central nawiewnych     -  21,35 kW 

-nagrzewnice elektryczne       - 67,0 kW 

-napędy central i wentylatorów wywiewnych                             - 36,01 kW 

-siłowniki regulacji automatycznej przy centralach                   ∼5,0 kW 

                                                                                                    ∼∼∼∼130,0 kW  

9. Brak wyposażenia technologicznego kuchni i basenu. 
Odp. Technologia kuchni jest elementem przetargu.  
Dla  technologii basenu należy zagwarantować moc w granicach 110 kW.  
W pom. Filtrów i pomp pozostawić tablicę rozdzielczą do wyposażenia . pod  w/w 
zapotrzebowanie mocy doprowadzić kabel. 
 

10. Jaki przewiduje się standard wykonania dla osprzętu i opraw? 
 
Odp. Zgodnie z wymogami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – średni 
 
 

11. Czy w obiekcie nr 8 zewnętrzna arena ujeżdżalni treningowej –zadaszonej (oś A-
F, 7-1 będą odbywać się zawody z uczestnictwem kamer filmowych? (inne 
wymagania natężenia oświetlenia) 
Odp. Tak. Wymóg taki jest postawiony w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

12. Czy w obiekcie nr 8 zewnętrzna arena ujeżdżalni treningowej przewidziane 
zainstalowanie trybun dla widowni? 
Odp. Nie  
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13. Czy należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne dla całego terenu objętego 
planem zagospodarowania załączonym do materiałów przetargowych? 

 
Odp. Nie. Oświetleniem nie należy obejmować terenu określonego  nr 7,8,9,11 
Projektu Planu Zagospodarowania Terenu.  Dla obiektów 7,8,9 należy tylko 
pozostawić złącze kablowe  w rejonie studni D5 
 

14. Czy obiekty 7-zewnętrzna arena ujeżdżalni,  8- zewnętrzna arena ujeżdżalni 
treningowej, 9 –zewnętrzne trybuny terenowe dla 1000 osób (częściowa 
zadaszone) należy oświetlić dodatkowo, jeżeli tak to w jakim standardzie –
trening, występy, zawody, zawody +TV ? 
Odp. Obiekty nr 7,8,9  nie są objęte przetargiem i nie należy ich  rozpatrywać 
technicznie oraz kosztowo.  

 
    

  
 

      Wójt Gminy  
              

 inż. Krystyna Helbin 
 
 

SEKRETARZ GMINY 


