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Polska Cerekiew,  dnia 15-02-2010r. 
 

 
 
 
 
 
 

ZP 341-1 / 02 / 2010 
 
 
 
 
         
 

 
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-1/2010 - „Mod ernizacja zasilania i instalacji 
elektrycznych budynku z przeznaczeniem na Centrum K ultury w Polskiej Cerekwi”  

 
 
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 2007 r. Nr 223, poz. 1655), poniŜej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami 
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 
 
Pytania: 
 

1.) Według  schematów  cała instalacja  za wyjątkiem piwnicy  ma być prowadzona 
podtynkowo,  -  proponowane gniazdko  2x2P +Z     „NT-230H”   39 szt.  jest 
przeznaczone do montaŜu natynkowego.  

Odp.: 
Tak w całej instalacji wyst ępują gniazda wtyczkowe podtynkowe w nast ępujących 
wykonaniach : 

- gniazda pojedyncze z uziemieniem pod tynk 10A, 2- bieg + Z, p/t  szt. – 40 
- jw.  lecz podwójne szt.- 7 (pokoje go ścinne na Poddaszu) 
- jw.  lecz hermetyczne szt. -15  (piwnica + WC- ty )  

 
 

2.) Skąd ma być prowadzone zasilanie   od  SZP  czy od  Stacji Transformatorowej?  
Odp.: 
Pion główny prowadzimy od szafki zł ączowo pomiarowej „SZP” oddalonej 35m od bud.  
 

3.) Rozdzielnie  piętrowe  T1-T4 
-  dlaczego konieczne jest stosowanie rozdzielni o stopniu  ochrony  IP 43 na piętrach? 
-  na planach zabudowy rozdzielni  T1-T4  znajdują się ograniczniki przepięć  w 

zestawieniu materiałów  rozdz. brak takich pozycji.  
Odp.: 

Tablice rozdzielcze T1÷ T4: 
-  spełniaj ą wymagania warunków środowiskowych.  
-  na planach zabudowy i schematach nie wyst ępują ochronniki za wyj ątkiem 
ochronnika typ SP-800 w „WG” patrz schemat „T2” na rys nr 10 osprz ęt z 
błyskawic ą w programie ELCOM oznacza zacisk odgał ęźny  np. K65 /Hager 

            - plany zabudowy nie stanowi ą podstawy do wyceny a jedynie obrazuj ą stopie ń  
            wykorzystania modułów. Wycenia ć wg schematów i zestawie ń materiałów dla 

tablic.   
 

4.)  Osprzęt  instalacyjny  oraz oprawy   
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-  Instalacja elektryczna rzuty  pięter  oraz  przedmiar, (nie zgadzają   się ilości lub brak 
takich pozycji w przedmiarze, np.: oprawa SD258;Cosmo CO1 236;przyciski            
podświetlane   )  

Odp.: 
Oprawy i ewentualny osprz ęt nie uwzgl ędniony w przedmiarze a wyst ępujący w 
projekcie zostanie obj ęty robotami dodatkowymi wg faktycznych obmiarów i n a 
podstawie kosztorysów robót dodatkowych sporz ądzonych przy zastosowaniu 
ofertowych składników cenotwórczych. 

   
5.) Prosimy o wyjaśnienie  pozycji  nr 25  w przedmiarze. „Układanie kabli o masie do 1.0 

kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych”  - w punkcie  tym brak materiału 
oraz robocizny.  

Odp.: 
Pozycja bł ędna –wykre ślić.  
 
6.) Prosimy o wyjaśnienie  pozycji  nr 37  w przedmiarze. „Obudowy blaszane o powierzchni 

0,5m2”  szt. 4 -  poniewaŜ pozycja wyŜej (38) dotyczy juŜ montaŜu  rozdzielni T1-T4     
Odp.: 

Tę pozycj ę wyjaśnia cz. ogólna do rozdz. 0404 w KNNR-5 oraz obja śnienia z 
wyszczególnieniem robót do tablicy 0404. Je Ŝeli w poz. 38 zastosujemy w cenie 
materiałów wszystkie składniki tj. cena szafki + ap aratura modułowa + koszt 
prefabrykacji + dodatkowe materiały (oprzewodowanie , końcówki, tulejki itp. )  to 
wówczas nie stosujemy poz. 37.  
Natomiast je Ŝeli rozdzielimy cen ę na oddzielne składniki tj. w poz. 37 mat. obejm ą 
cenę  – szafki  a w poz. 38 cena pozostałych składników .   

 
7.) Czy moŜna zastosować  oprawy oświetleniowe innego producenta ? 

Odp.: 
Tak mo Ŝna zastosowa ć oprawy innego producenta pod warunkiem Ŝe spełniaj ą PN/E i 
załoŜenia  oświetleniowe przyj ęte dla projektowanego obiektu.    

 
 
 
                        
 

       Wójt Gminy  
              

 inŜ. Krystyna Helbin 


