
      Czechowice – Dziedzice, dnia 08.07.2008 r. 
ZP.341 – 11/ 312/08 
 
 
      Wykonawcy 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach”. 
 
 
Instalacje elektryczne 
 
Pytanie 1: 
Projekt elektryczny Sali gimnastycznej – poz. 1,3 zakres projektu „ Wykonanie zgodnie 
z załączonymi warunkami przebudowy obejścia placu budowy z kablem istniejącym”. Poz. 
1.3.4. „ Nową trasę kabla przedstawiono na rys. Nr 1. Zakres tych prac będzie przedmiotem 
odrębnego opracowania”. Brak rys. nr 1. Prosimy o określenie czy przekładka wchodzi 
w skład opracowania bo w przedmiarze występuje, czy będzie naleŜała do wykonania przez 
ZE ENIOM. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie odpowiedzi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty elektryczne dla realizacji inwestycji „Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym 
przy GP3” opisane są w dwóch opracowaniach:  

a) Projekt Budowlany branŜa elektryczna Sala gimnastyczna z zapleczem 
szatniowym jako rozbudowa Gimnazjum Publicznego nr.3 w Czechowicach – 
Dziedzicach, 

b) Skrócony projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu dla 
przełoŜenia linii kablowej niskiego napięcia na terenie Gimnazjum Publicznego 
nr.3 w Czechowicach – Dziedzicach. 

Przedmiar robót obejmuje oba te opracowania. 
 
Pytanie 2: 
JeŜeli przekładka wchodzi w zakres opracowania to brak pozycji dotyczącej mufowania 
kabla. Czy naleŜy ją ująć? JeŜeli tak to w której pozycji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przekładka kabli jest przedmiotem opracowania  b). Mufowanie kabla zostało ujęte 
w przedmiarze w pozycji 48. 
 
Pytanie 3: 
JeŜeli przekładka wchodzi w zakres opracowania to brak pozycji dotyczącej podsypki 
piaskowej. Czy naleŜy ją ująć? JeŜeli tak to w której pozycji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podsypka kablowa jest ujęta w przedmiarze robót w pozycji 42. 
 
Pytanie 4: 
W projekcie elektrycznym Sali gimnastycznej – poz. 1,3,1 instalacja gniazd i oświetlenia 
występują termostaty układów grzewczo – wentylacyjnych, których brak w przedmiarze. Czy 



naleŜy je ująć? JeŜeli tak to w której pozycji i jaką ilość? Prosimy o podanie typu i rodzaju 
termostatów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Termostaty do urządzeń grzewczo wentylacyjnych zawiera projekt instalacji sanitarnych 
autorstwa P. Zawalski. 
 
Pytanie 5: 
Suma opraw w przedmiarze wynosi 67 szt. a w projekcie 76 szt. odpowiednio: 
Oprawa nr 1 Polar – Rem 324-418L  21 szt. 
Oprawa nr 2 Polar – Rem 324-418/PM  12 szt. 
Oprawa nr 5 Polar – Rem PT-18/S150/OA   3 szt. 
Oprawa nr 4 Polar – Rem PB-95/MH250/OS  21 szt. 
Oprawa nr 6 Polar – Rem FDM 6051  11 szt. 
Oprawa nr 3 brak opisu oprawy   8 szt. 
     Razem: 76 szt. 
Prosimy o podanie prawidłowych ilości poszczególnych opraw w pozycjach przedmiaru, oraz 
o uzupełnienie typu i rodzaju oprawy nr 3 montowanej w łazienkach. Jeśli ilo ść opraw się 
zmieni to prosimy o skorygowanie równieŜ poz. 10 przedmiaru. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Faktycznie w przedmiarze omyłkowo nie policzono opraw nr. 3, tj. plafonier typu LUISE 
PLAFON 1* 60W – 8 szt. w cenie 99 zł/szt. Proszę zatem o dodanie pozycji o podstawie 
KNR 5-08 0511/01, w której : M = 792 zł, R = 44,88zł, S = 0zł 
 
Pytanie 6: 
W poz. 5 przedmiaru ujęto układanie 1500 m przewodów, zaś w specyfikacji 
i zamieszczonym w  niej zestawieniu materiałów ogólna suma przewodów wynosi 970,00 m. 
Którą ilość naleŜy przyjąć w wycenie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 Proszę do wyceny przyjąć ilość z przedmiaru, tj. 1500 mb. 
 
Pytanie 7:  
W poz. 48 przedmiaru zastosowano podstawę KNR 5-08 0216/03, która nie pasuje do 
formuły zawartej w przedmiarze, gdyŜ mówi ona o zupełnie innych czynnościach. 
Identycznie brzmi natomiast podstawa KNR 5-10 0103/05, która to powinna wg nas znaleźć 
się w przedmiarze w polu podstawa. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Proszę oczywiście przyjąć za podstawę pozycję KNR 5-10 0103/05. 
 
Pytanie 8: 
W poz. 7 przedmiaru w rozdziale Okablowanie brak sprecyzowania jakie skrzynki naleŜy 
wycenić. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W poz. 7 chodzi o skrzynkę, którą naleŜy dobudować przy głównej rozdzielni szkoły w 
piwnicy celem zasilenia całej sali gimnastycznej – Patrz rys. nr.2 
 



Pytanie 9: 
W poz. 25 przedmiaru w rozdziale instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych brak 
sprecyzowania jakich aparatów naleŜy ująć w tej pozycji. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji 25 przedmiaru chodzi o dzwonek szkolny. 
 
Pytanie 10: 
W poz. 27 przedmiaru w rozdziale instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych brak 
sprecyzowania jaki typ skrzynek naleŜy wycenić. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji 27 chodzi o pokazaną na rys. 4 „Konsolę załączania światła” dla sali 
gimnastycznej. 
 
Pytanie 11: 
W poz. 28 przedmiaru w rozdziale instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych brak 
sprecyzowania jakich aparatów naleŜy ująć w tej pozycji. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji 28 chodzi o wyłącznik zmierzchowy montowany na zewnątrz. 
 
Pytanie 12: 
W poz. 37 przedmiaru w rozdziale wentylacja brak sprecyzowania typu skrzynek. 
W przedmiarze zaliczono 6 szt. skrzynek, a w zestawieniu materiałów brak. Prosimy 
o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 W pozycji 37 chodzi o : dwa wyłączniki ogrzewania sali, szafę sterowniczą centrali 
nawiewnej, sterowanie wentylatora wyciągowego z szatni, sterowanie wentylatora 
wyciągowego toalet – patrz rysunek 6. Brak materiałów w zestawieniu, poniewaŜ dostawa 
z układami wentylacyjnymi z firmy Clima Produkt według projektu instalacji sanitarnych. 
 
 
 
          Z up. Burmistrza 
           Stanisław CzyŜ 
        Zastępca Burmistrza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy którzy pobrali SIWZ na w/w zadanie. 
A/a 
 



 


