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 Myślibórz, dn. 02.06.2016 r. 
Nr sprawy: IKD.D.272.12.2016.MO 

 

Uczestnicy postępowania  

przetargowego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na 

obiekt użyteczności publicznej” 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (j.t. DZ.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 

30.05.2016 r. od Wykonawców wpłynęły poniższe zapytania, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Prace elektryczne i informatyczne 
Pytanie 1: 

Jaki rodzaj, typ kabla światłowodowego należy wycenić aby był kompatybilny z istniejącym 

systemem (jednomodowy, wielodomowy, ilość włókien, rodzaj włókna). 

 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 2: 

Jaki przyjąć do wyceny rodzaj, sposób, standard zakończenia światłowodów w szafie, montaż 

złączy końcowych na światłowodzie  - brak pozycji w przedmiarze. 

 

Odpowiedź 2: 

Kat. 6 - zgodnie z projektem, dopisać pozycję TPSA 39 607/01- szt. 4. 

 

Pytanie nr 3: 

Jaką kategorię i rodzaj gniazd LAN przyjąć aby system był jednorodny z już zamontowanymi 

elementami. 

 

Odpowiedź 3: 

Kat. 6- zgodnie z projektem , przyjąć osprzęt na poziome firmy  np. Legrand Sistema Life lub 

równoważny, GNIAZDA 2XRJ45. 

 

Pytanie 4: 

Czy wymagana jest zgodność systemowa z istniejącym systemem okablowania LAN. 

 

Odpowiedź 4: 

Tak. 

 

Pytanie nr 5: 

Brak pozycji w przedmiarze – pomiary statyczne i dynamiczne gniazd LAN, pomiary torów 

transmisyjnych, pomiary rezystancji torów abonenckich. 
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Odpowiedź 5: 

Należy dopisać pozycje AT-14  111/01- 230szt i AT-14 1032/01-SZT 230 szt. 

 

Pytanie nr 6: 

Pozycja 33 przedmiaru – czy szafa typu RACK ma być pusta czy wyposażona, jeżeli 

wyposażona to w jakie elementy. 

 

Odpowiedź 6: 
Szafa typu RACK ma być pusta ustawiona w pomieszczeniu serwerowni bez dodatkowych 

czynności montażowych dotyczących sieci LAN. 

 

Pytanie 7: 

Do montażu gniazd informatycznych należałoby zastosować inna pozycję z katalogu 

informatycznego np. AT-14 – montaż gniazd pojedynczych lub podwójnych, montaż 

adaptera, montaż etykiet opisowych, montaż złącza RJ45 na skrętce. 

 

Odpowiedź 7: 

Zamiast pozycji 11 i pozycji 32 zastosować pozycje AT-14 107/01+107/05+107/03+105/01---

ilości bez zmian 

 

Pytanie nr 8: 

Pozycja 37 – jaki przyjąć standard urządzeń, klasa. 

 

Odpowiedź 8: 

Urządzenia klasy 6. 

 

Pytanie nr 9: 

Pozycja 37 – przeróbka tablicy TP1/2-brak rysunku, jakie przeróbki. 

 

Odpowiedź 9: 

Dostosować istniejącą rozdzielnicę TP1/2, aby była możliwość opomiarowania (zastosowania 

podliczników) dla dwóch podmiotów 

 

Pytanie 10: 

Brak pozycji – pomiary włączników różnicowo-prądowych 

 

Odpowiedź 10: 

Dopisać pozycję – pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – szt. 22 KNR 5-08W 902/05. 

 

Pytanie nr 11: 

Jaki do wyceny przyjąć standard opraw oświetleniowych. 

 

Odpowiedź 11: 

Przyjąć oprawy na poziomie firmy ES-system lub równoważne. 

 

Pytanie nr 12: 

Jaki do wyceny przyjąć standard osprzętu. 

 

Odpowiedź 12: 

Tak jak w pozycji nr 3. 
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Pytanie 13: 

W puszkach do montażu wyłączników należy wykonać przedzwonienie i oznaczenie 

przewodów oraz zamontować odgałęźnik do podłączenia przewodów – wykonanie połączeń 

zamiast puszek rozgałęźnych. 

Odpowiedź 13: 

Zastosować pozycję KNR 5-08 306/03- przyjąć złącza wago szt. 208 oraz pozycję KNR 5-

08 811/02 – szt. 208. 

 

Pytanie nr 14: 

Na obiekcie jest wykonana instalacja elektryczna, teleinformatyczna i centralnego ogrzewania 

– Czy każdy oferent jest zobowiązany sprawdzić wszystkie istniejące instalacje wycenić, 

wykonać naprawy i przejąć gwarancje. 

 

Odpowiedź 14: 

Każdy wykonawca ma sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych prawidłowość 

połączeń istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w przypadku wykrycia usterek 

należy je usunąć. 

Gwarancja i rękojmia nie będzie dotyczyła istniejących sieci a jedynie punktowego usunięcia 

ewentualnych usterek i całości nowo wykonach robót. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy po zauważeniu braku wyceny jakiegoś elementu oferent może dopisać w kosztorysie 

pozycję z wyceną. 

 

Odpowiedź 15: 

NIE. 

 

Prace sanitarne 
 

Pytanie nr 1: 

Brak pozycji spuszczenie i napełnienie wodą instalacji CO. 

 

Odpowiedź 1: 

Należy przyjąć pozycję spuszczenie i napełnienie wodą instalacji CO. 

 

Pytanie 2: 

Pozycja 1 i 2 przedmiaru nie adekwatna do wykonywanych prac, niezgodna z zasadami 

kosztorysowania – przedłużanie gałązek, montaż rur, zaworów, głowic termostatycznych- 

należy przyjąć z odpowiednich KNR. 

 

Odpowiedź 2: 

W pozycjach usunięto KNR wpisując „kalkulacja własna” 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję poprzez kalkulację 

własną. 

 

Pytanie nr 3: 

Pozycja 6 – parter, pozycje 13, 14 – piętro „ zmiana trasy” zawierają montaż, należy doliczyć 

demontaż, czy zdemontowane odcinki wystarczą na ponowne wykonanie. 
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Odpowiedź 3: 

W pozycji 6 – parter i pozycji 13 – piętro należy ująć zastosowanie nowej rury w pozycji  

14 – piętro zgodnie z pozycją KNR. 

 

Prace budowlane 
 

Pytanie nr 1: 

Pozycja w KNR-W 2-02 211/02 nie zawiera montażu narożnych kątowników aluminiowych 

jak to podano błędnie w przedmiarze, należy dopisać adekwatną pozycję – montaż 

narożników na starych zabudowach korytarza i na nowych zabudowach. 

 

Odpowiedź 1: 

W pozycjach 51 usunięto KNR wpisując „kalkulacja własna”. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję poprzez kalkulację 

własną. 

 

Pytanie 2: 

W pozycji montaż drzwi dopisano montaż odbojnic, należy to uwzględnić w innej pozycji 

gdyż ta pozycja nie obejmuje montażu odbojnic. 

 

Odpowiedź 2: 

W pozycji należy ująć montaż odbojnic jako kalkulacja własna. 

 

 

Pytanie 3: 

Pozycje 77 i 80 ile jakich listew należy przyjąć. 

 

Odpowiedź 3: 

W pozycji nr 77 należy przyjąć 1,8 m progowej listwy aluminiowej i 41,27 m listwy 

przyściennej,  

- w pozycji nr 80 należy przyjąć 721,02 m listwy przyściennej z tworzyw sztucznych 

(wywinięcie wykładziny PCV na ściany do wysokości 10 cm z zastosowaniem listwy 

narożnikowej) i 24 m progowej listwy aluminiowej. 

 

Uwaga!!! 

Załączono nowe przedmiary.  

 
 

 

Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ  

i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

 

 

 

 


