
ZZ – 2380-89/2013              Szczecin, dnia 14.06.2013r.

informacja na stronę internetową/
tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  przebudowę sieci 
energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP w Szczecinie, ul. Kaszubska 35

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 
Proszę o szczegółowy zakres robót. Zakres robót wg SST – roboty elektryczne w tym instalacja 
odgromowa,  wg projektu wykonawczego – roboty elektryczne  bez instalacji  odgromowej.  W 
SST  i  PW  nie  ma  mowy  o  robotach  ogólnobudowlanych  –  montaż  drzwi,  bram,  sprzętu 
oddymiającego spaliny.
Odpowiedź
W budynku rozdzielni przewidziano wymianę instalacji elektrycznych oraz remont pomieszczeń, 
w tym wymianę drzwi. Prace należy wycenić zgodnie z kosztorysem nakładczym 
Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie jakie rury należy stosować – w SST są zapisy o rurach ochronnych typu 
AROT DVK 75, natomiast w kosztorysie przedstawione są DVK 110 – jakie należy zastosować?
Odpowiedź
Dopuszczalne są dla kabli oświetleniowych przepusty DVK 75, w kosztorysie ujęto rury DVK 
110 i takie należy wycenić.
Pytanie 
SST mówi o obsłudze geodezyjnej,  proszę o podanie współrzędnych  geodezyjnych  dla  kabli 
i słupów.
Odpowiedź
16,17,44. Współrzędne geodezyjne dla kabli (wraz z kolorami oznaczeń na rysunku), przepustów 
i słupów zostaną podane wraz z u
Pytanie
Proszę o określenie,  które oprawy będą na słupach, a które zamocowane do budynku – brak 
informacji na planie (planu wynika że wszystkie oprawy są montowane na słupie).
Odpowiedź
Wszystkie oprawy są montowane na słupach
Pytanie 
Proszę o przedstawienie rozwiązanie technicznego montażu oprawy do ściany budynku.
Odpowiedź
Wszystkie oprawy są montowane na słupach
Pytanie
W dokumentacji nie ma informacji na temat słupów oświetleniowych oraz wysięgników (typ, 
wysięgników, kąty ramion, grubość ścianki słupa – 3 czy 4 mm, jaka średnica korony słupa – 48 
czy 60 mm). Czy słupy mają być ocynkowane?
Odpowiedź
W dokumentacji nie ujęto odtwarzania nawierzchni – projekt zagospodarowania terenu jest w trakcie 
realizacji
Pytanie
Jaką  technologią  należy  odtworzyć  nawierzchnie  –  w  dokumentacji  brak  jest  jakichkolwiek 
informacji na ten temat.



Odpowiedź
W dokumentacji nie ujęto odtwarzania nawierzchni – projekt zagospodarowania terenu jest w 
trakcie realizacji
Pytanie
W  SST  mowa  jest  o  przewodach  kabelkowych  okrągłych,  w  dokumentacji  o  przewodach 
kabelkowych płaskich, jakie zastosować?
Odpowiedź
Należy stosować materiały wg. rodzaju i ilości zgodnie z kosztorysem nakładczym. 
Pytanie 
Jaki kabel należy zastosować pomiędzy agregatem a rozdzielnicą główną RG? W opisie jest 2x 
YKY 5x95mm2 a na rys nr 5 mowa jest o kablu YKY 5x70 mm2.
Odpowiedź
Należy stosować materiały wg. rodzaju i ilości zgodnie z kosztorysem nakładczym. 
Pytanie 
Jakie przewody zastosować do instalacji oświetleniowej a jakie do instalacji gniazd wtykowych?
Odpowiedź
Należy stosować materiały wg. rodzaju i ilości zgodnie z kosztorysem nakładczym. 
Pytanie 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wszystkie obwody powinny być zabezpieczone 
wyłącznikiem różnicowoprądowym.  Czy w tablicy  T-A przewiduje  się  zastosowanie  takiego 
wyłącznika dla obwodów oświetleniowych?
Odpowiedź
Należy stosować materiały wg. rodzaju i ilości zgodnie z kosztorysem nakładczym. 
Pytanie 
Zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o., SZR powinien posiadać blokadę mechaniczną 
oraz  elektryczną.  Proszę  o schemat  układu SZR, gdyż  zastosowanie  dowolnego układu SZR 
może być na szkodę Inwestora, a układ będzie działał niepoprawnie.
Odpowiedź
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany, zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.
Pytanie 
Czy Inwestor  posiada  uzgodniony schemat  (lub czy przewiduje uzyskać)  z  dostawcą energii 
elektrycznej dotyczący zainstalowania agregatu prądotwórczego?
Odpowiedź
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany, zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.
Pytanie 
Czy obiekt budowlany jest w wykazie obiektów zabytkowych lub czy jest w obszarze ochrony 
archeologicznej? Jeśli tak to czy wymagany jest nadzór archeologiczny?
Odpowiedź
Obiekt znajduje się w obszarze ochrony archeologicznej, inwestor uzyskał zgodę od konserwatora 
zabytków na prowadzenie robót.
Pytanie 
Czy inwestor uzyskał zgodę od konserwatora zabytków na prowadzenie robót?
Odpowiedź
Obiekt znajduje się w obszarze ochrony archeologicznej, inwestor uzyskał zgodę od konserwatora 
zabytków na prowadzenie robót.



Pytanie 
Proszę o wskazanie na planie rur ochronnych oraz przepustów.
Odpowiedź
Współrzędne geodezyjne dla kabli (wraz z kolorami oznaczeń na rysunku), przepustów i słupów 
zostaną  podane  wraz  z  uzgodnieniem  ZUDP  i  pozostałymi  uzgodnieniami  po  uzyskaniu 
pozwolenia na budowę.
Pytanie 
Czy ze względu na nieczytelność niektórych tras kabli istnieje możliwość przedstawienia planu 
w  kolorze  w  sposób  taki,  aby  w  sposób  czytelniejszy  przedstawić  trasę  kabli  zasilających, 
oświetleniowych, sterowniczych oraz alarmowych?
Odpowiedź
Współrzędne geodezyjne dla kabli (wraz z kolorami oznaczeń na rysunku), przepustów i słupów 
zostaną  podane  wraz  z  uzgodnieniem  ZUDP  i  pozostałymi  uzgodnieniami  po  uzyskaniu 
pozwolenia na budowę.
Pytanie 
Jaki  kabel/przewód  należy  zastosować  pomiędzy  przyciskiem  p.poż  a  agregatem 
prądotwórczym? (Rys. nr 2.)
Odpowiedź
Przyciski  p.poż  1,  2,  3  projektowane  są  w  dyżurce  przy  bramie  wjazdowej,  stanowią 
wyposażenie tablicy T-P (poz. 73 kosztorysu), kable elektroen. b/halog. NKGs 3x2,5 mm2.
Pytanie 
Czy  przyciski  p.poż  1,  2,  3,  są  przyciskami  istniejącymi  czy  projektowanymi?  Czy  należy 
prowadzić nowe przewody do R-G, czy można wykorzystać przewody istniejące? Jeżeli mają 
być prowadzone nowe przewody to jakie i gdzie są umiejscowione przyciski nr 1, 2, 3? Rys nr 2.
Odpowiedź
Przyciski  p.poż  1,  2,  3  projektowane  są  w  dyżurce  przy  bramie  wjazdowej,  stanowią 
wyposażenie tablicy T-P (poz. 73 kosztorysu), kable elektroen. b/halog. NKGs 3x2,5 mm2.
Pytanie
W dokumentacji znajduje się zapis o budowie fundamentu pod agregat. Proszę o przedstawienie 
rozwiązań technicznych – rysunków.
Odpowiedź
Wymiary agregatu mogą się różnić od podanych, wymiary fundamentu                i lokalizację 
opraw  oświetleniowych  (wraz  z  ich  sterowaniem  wg  rys.  nr  3)  należy  dostosować  do 
zastosowanego agregatu.
Pytanie 
W  jakich  odległościach  od  ścian  mają  być  zamontowane  oprawy  oświetleniowe 
w pomieszczeniach budynku rozdzielni? Proszę o uzupełnienie rysunków o wymiary.
Odpowiedź
Wymiary agregatu mogą się różnić od podanych, wymiary fundamentu                i lokalizację  
opraw  oświetleniowych  (wraz  z  ich  sterowaniem  wg  rys.  nr  3)  należy  dostosować  do 
zastosowanego agregatu.
Pytanie
Na rys nr 3 w budynku rozdzielni nad wszystkimi drzwiami znajdują się wypusty oświetleniowe, 
czy należy zamontować oprawy, jeśli tak to jakiego typu.?
Odpowiedź
Należy stosować materiały wg. rodzaju i ilości zgodnie z kosztorysem nakładczym. 
Pytanie 
Rozdzielnica Głowna R-G. Czy rozdzielnica ma posiadać fundament (podstawę)?
Odpowiedź
Zaprojektowano szafę 3-drzwiową, z tablicą TO w części nie rezerwowanej. Istnieje możliwość 
zastosowania  szafy  rozdzielczej  o  innych  wymiarach,  wyposażonej  w  urządzenia  innych 
producentów  z  zachowaniem  równoważnych  parametrów  w  tym  dot.  m.in.  zamków  i  tab. 
rozdzielczych.



Pytanie
Rozdzielnica Głowna R-G. W drzwiach rozdzielnicy jakiego typu należy zamontować zamek?
Odpowiedź
Zaprojektowano szafę 3-drzwiową, z tablicą TO w części nie rezerwowanej. Istnieje możliwość 
zastosowania  szafy  rozdzielczej  o  innych  wymiarach,  wyposażonej  w  urządzenia  innych 
producentów  z  zachowaniem  równoważnych  parametrów  w  tym  dot.  m.in.  zamków  i  tab. 
rozdzielczych.
Pytanie 
Rozdzielnica Głowna R-G. Ile drzwi ma mieć rozdzielnica główna? Cy każda sekcja powinna 
posiadać odrębne drzwiczki?
Odpowiedź
Zaprojektowano szafę 3-drzwiową, z tablicą TO w części nie rezerwowanej. Istnieje możliwość 
zastosowania  szafy  rozdzielczej  o  innych  wymiarach,  wyposażonej  w  urządzenia  innych 
producentów  z  zachowaniem  równoważnych  parametrów  w  tym  dot.  m.in.  zamków  i  tab. 
rozdzielczych.
Pytanie
Rys.  nr  2.  Jakimi  kablami  czy  mostami  szynowymi  należy  połączyć  sekcję  nierezerwowaną 
z sekcją rezerwowaną (przez SZR)?
Odpowiedź
Zaprojektowano szafę 3-drzwiową, z tablicą TO w części nie rezerwowanej. Istnieje możliwość 
zastosowania  szafy  rozdzielczej  o  innych  wymiarach,  wyposażonej  w  urządzenia  innych 
producentów  z  zachowaniem  równoważnych  parametrów  w  tym  dot.  m.in.  zamków  i  tab. 
rozdzielczych.
Pytanie
Rys. nr 2. Jakimi kablami należy połączyć sekcję nierezerwowaną z agregatem, R-G - Agregat 
(poprzez S 301 B16)?
Odpowiedź
Zaprojektowano szafę 3-drzwiową, z tablicą TO w części nie rezerwowanej. Istnieje możliwość 
zastosowania  szafy  rozdzielczej  o  innych  wymiarach,  wyposażonej  w  urządzenia  innych 
producentów  z  zachowaniem  równoważnych  parametrów  w  tym  dot.  m.in.  zamków  i  tab. 
rozdzielczych.
Pytanie
Rys. nr 2. Jakimi kablami należy połączyć sekcję rezerwowaną z agregatem, R-G – ZA?
Odpowiedź
2x YKY 5x95mm2 , rys nr 5 dotyczy rozdzielnicy głównej budynku „A”.
Pytanie 
Rys. nr 5. Skąd prowadzony jest kabel YKY 5x150 mm2? Jeżeli jest to zasilanie z istn. Stacji 
transformatorowej, to na rys. nr 2 zasilanie podstawowe R-G jest wykonane kablem 2x YAKY 
4x240.
Odpowiedź
2x YKY 5x95mm2 , rys nr 5 dotyczy rozdzielnicy głównej budynku „A”.
Pytanie
Na rys.  nr 6  opis przy tablicy oświetleniowej  TO mówi,  iż  znajduje się  ona w rozdzielnicy 
głównej R-G – w którym miejscu? – brak jest jej na schemacie – na rys nr 2, jak również na rys. 
Rozdzielnicy R-G na rys. nr 4.
Odpowiedź
Zaprojektowano szafę 3-drzwiową, z tablicą TO w części nie rezerwowanej. Istnieje możliwość 
zastosowania  szafy  rozdzielczej  o  innych  wymiarach,  wyposażonej  w  urządzenia  innych 
producentów  z  zachowaniem  równoważnych  parametrów  w  tym  dot.  m.in.  zamków  i  tab. 
rozdzielczych.
Pytanie
Na schematach na rys. nr 5 znajduje się urządzenie FX-100 100A, co to jest i jaki jest producent 
tego urządzenia?



Odpowiedź
Ustawa  o  zamówieniach  publicznych  nie  dopuszcza  możliwości  podawania  nazw  własnych  i 
producentów urządzeń. Materiały opisano w kosztorysie nakładczym. 
Zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  (siwz)  należy  wykonać  przedmiot 
zamówienia  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych – Branża Elektryczna, szczegółowym kosztorysem nakładczym, 
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami                      i normami.  
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte                          w 
dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość 
zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów                   o 
równoważnych  parametrach,  cechach  i  właściwościach.  W  przypadku  zastosowania 
równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych 
urządzeń i materiałów równoważnych.
Pytanie 
Czy detektor gazu w pomieszczeniu agregatu jest w zakresie dostawy, jeżeli tak proszę o podanie 
typu, modelu i producenta?
Odpowiedź
Ustawa  o  zamówieniach  publicznych  nie  dopuszcza  możliwości  podawania  nazw  własnych  i 
producentów urządzeń. Materiały opisano w kosztorysie nakładczym. 
Zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  (siwz)  należy  wykonać  przedmiot 
zamówienia  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych – Branża Elektryczna, szczegółowym kosztorysem nakładczym, 
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami                      i normami. 
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte                          w  
dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość 
zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów                   o  
równoważnych  parametrach,  cechach  i  właściwościach.  W  przypadku  zastosowania 
równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych 
urządzeń i materiałów równoważnych.
Pytanie 
Jakich  paramentów  ma  być  gniazdo  trójfazowe  w  pomieszczeniu  agregatu  – 
natynkowe/podtynkowe?  Proszę  o  podanie  prądu  znamionowego  gniazda  oraz  stopnia 
hermetyczności.
Odpowiedź
Gniazdo 3P+N+Z 16A n.t. bryzgoodporne.
Pytanie 
W pomieszczeniu agregatu proszę o wyjaśnienie sterowania oświetleniem. Którym wyłącznikiem 
zapalamy którą oprawę?
Odpowiedź
Wymiary  agregatu  mogą  się  różnić  od  podanych,  wymiary  fundamentu  i  lokalizację  opraw 
oświetleniowych (wraz z ich sterowaniem wg rys. nr 3) należy dostosować do zastosowanego 
agregatu.
Pytanie 
Zestaw kompensacji mocy biernej jest istniejący, czy należy zamontować nowy. Jeżeli nowy to 
proszę o podanie typu, mocy, stopni kompensacji oraz producenta.
Odpowiedź
Zaprojektowano zestaw kompensacji mocy biernej oddawanej: dławik kompensacyjny 5 kVar – 
1szt,  dławik  kompensacyjny  10 kVAr –  2 szt.,  szafka  sterująca  (regulator  mocy biernej)  25 
kVAr, zasilany z części nierezerwowanej RG, kablem YKY 5x70
Pytanie
Jakim kablem, przewodami połączyć R-G z zestawem kompensacji mocy biernej?



Odpowiedź
Zaprojektowano zestaw kompensacji mocy biernej oddawanej: dławik kompensacyjny 5 kVar – 
1szt,  dławik  kompensacyjny 10 kVAr – 2 szt.,  szafka sterująca  (regulator  mocy biernej)  25 
kVAr, zasilany z części nierezerwowanej RG, kablem YKY 5x70
Pytanie 
W R-G brak jest informacji gdzie należy podłączyć zestaw kompensacji mocy biernej, proszę o 
wskazanie miejsca podłączenia oraz rozwiązanie techniczne tego podłączenia.
Odpowiedź
Zaprojektowano zestaw kompensacji mocy biernej oddawanej: dławik kompensacyjny 5 kVar – 
1szt,  dławik  kompensacyjny  10 kVAr – 2 szt.,  szafka  sterująca  (regulator  mocy biernej)  25 
kVAr, zasilany z części nierezerwowanej RG, kablem YKY 5x70
Pytanie 
Czy  przekładniki  prądowe  IMS  600/5  kl  0,2  należą  do  zakresu  dostawy,  czy  też  są  to 
przekładniki istniejące?
Odpowiedź
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany, zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.
Pytanie 
Proszę  o  przedstawienie  uzgodnionego  schematu  zasilania  z  dostawcą  energii  elektrycznej 
(ENEA Operator Sp. z o.o.) zawierający układ pomiarowy oraz połączenia sieci z agregatem 
prądotwórczym.
Odpowiedź
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany, zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.
Pytanie 
Czy liczniki energii elektrycznej są w zakresie dostawy?
Odpowiedź
 Nie
Pytanie 
Jeżeli mają być zamontowane nowe liczniki e.e. to czy można zamontować jeden licznik będący 
połączeniem dwóch (np. ZMD)?
Odpowiedź
Nie
Pytanie 
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany, zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.Czy zamiast listwy Wago można zamontować listę S-ka lub UniS-ka?
Odpowiedź
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany,  zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.
Pytanie 
Jakimi przewodami/kablami ma być zasilana tablica TO.
Odpowiedź
YDY 5x6 mm2.
Pytanie 



Proszę o podanie długości odcinków dla przewodów i kabli – w dokumentacji brak jest opisów 
długości przewodów i kabli.
Odpowiedź
Współrzędne geodezyjne dla kabli (wraz z kolorami oznaczeń na rysunku), przepustów i słupów 
zostaną  podane  wraz  z  uzgodnieniem  ZUDP  i  pozostałymi  uzgodnieniami  po  uzyskaniu 
pozwolenia na budowę.
Pytanie 
Czy inwestor posiada Pozwolenie na budowę.
Odpowiedź
Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę  przed dniem przekazania terenu budowy.
Pytanie 
Proszę  o  wyjaśnienie  dotyczących  zabezpieczeń  R-G  sekcja  nierezrwowana  –  250A,  sekcja 
rezerwowana 400A. Czy zabezpieczenia nie powinny być zamienione ze sobą?
Odpowiedź
Schemat układu pomiarowego oraz połączenia sieci z agregatem prądotwórczym. (rys.2) został 
uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być zmieniany, zostanie przedstawiony po 
rozstrzygnięciu przetargu wraz z pozwoleniem. Układ SZR musi posiadać blokadę mechaniczną 
oraz elektryczną.
Pytanie 
Czy złącza kablowe muszą być wg obecnych standardów ENEA Operator Sp. z o.o.?
Odpowiedź
Złącza kablowe wyposażyć wg schematu zamieszczonego w projekcie
Pytanie 
Czy agregat prądotwórczy musi mieć dokładnie takie wymiary co podaje SST czy może się od 
nich niewiele różnić?
Odpowiedź
Wymiary agregatu mogą się różnić od podanych, wymiary fundamentu                i lokalizację  
opraw  oświetleniowych  (wraz  z  ich  sterowaniem  wg  rys.  nr  3)  należy  dostosować  do 
zastosowanego agregatu.
Pytanie 
Specyfikacja wymaga czasu pracy agregatu bez tankowania nie mniej niż 8,7 godziny, co przy 
zużyciu 58,8 l/h odpowiada wymaganej pojemności zbiornika paliwa ok. 550 litrów, a nie 315 l, 
jak wykazano. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź
Projektowany agregat  wyposażony  jest  standardowo w zbiornik  paliwa  o  pojemności  515 l, 
zaleca się wykonanie zbiornika o zwiększonej wysokości, o pojemności ok. 590 l.
Pytanie 
Wystarczające  wymiary  płyty  fundamentowej  pod  agregat  to  3300  x  1400   mm,  nie  jest 
potrzebna większa – chyba, że Zamawiający chce coś jeszcze postawić obok agregatu. Prosimy o 
wyjaśnienie.
Odpowiedź
Wymiary płyty fundamentowej dostosować do dostarczonego typu agregatu
Pytanie 
Czy wszystkie  „opcje  dodatkowe”  wymienione  w specyfikacji  dotyczące  agregatu  mają  być 
przedmiotem przetargu?
Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym.
Pytanie 
Czy synchronizacja agregatu ma być do sieci zawodowej?
Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym.
Pytanie 
Wyłącznik różnicowoprądowy agregatu ma być montowany przy agregacie czy w R-G?



Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym.
Pytanie 
Jakiego rodzaju ma być monitoring agregatu – tablica synoptyczna z diodami, czy dodatkowy 
panel kontrolny przez połączenie komputerowe?
Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym oraz kosztorysem robót.
Pytanie 
Czy określenie  „wykonanie  zewnętrzne  SZR” oznacza,  że  agregat  ma  współpracować  z  już 
istniejącym SZR-em?
Odpowiedź
Nie. Istniejący SZR przewidziano do demontażu.
Pytanie 
W  kosztorysie  w  punkcie  1-4  oraz  9-10  dz.  1.1.-  jest  rozebranie  nawierzchni  bitumicznej 
o łącznej  grubości  6  cm oraz  podbudowy o  łącznej  grubości  32  cm.  W tym  samym  dziale 
odtworzenie  tej  nawierzchni  obejmuje  jedynie  20  cm  podbudowy.  Czy  20  cm  podbudowy 
wystarczy?  Czy nawierzchnia  bitumiczna ma być  odtworzona?  Jeżeli  tak to  jaka ma być  jej 
grubość?
Odpowiedź
Grubość nawierzchni należy przyjąć wg. kosztorysu robót.
Pytanie 
W kosztorysie w punkcie 5 dz. 1.1.- - jest rozebranie chodników – 80 m2. Brak jest informacji na 
temat odtworzenia. Czy chodniki należy odtworzyć czy tylko rozebrać?
Odpowiedź
Przyjąć zakres robót wg kosztorysu robót.
Pytanie 
W kosztorysie w punkcie 20-21 dz 1.2. są układane w wykopie rury ochronne DVK 110 i DVK 
160  ,  w projekcie  użyte  są  rury  AROT DVK 75,  proszę  o  wyjaśnienie,  jakie  rury  brać  do 
wyceny?
Odpowiedź
Przyjąć zgodnie z kosztorysem robót.
Pytanie 
W kosztorysie  w punkcie 20-21 dz 1.2.  w tytule  użyte  są  rury typu DVK110 firmy AROT, 
w zastosowanych  materiałach  użyte  są  rury  HDPE  (grubsze,  czarne  oraz  droższe),  proszę 
o wyjaśnienie, jakie rury brać do wyceny?
Odpowiedź
Wymienione  pozycje przyjąć   wg  kosztorysu robót.
Pytanie 
Jeżeli  mają  być  zastosowane rury o średnicy 110 i  160 mm proszę  o wskazanie  w których 
miejscach mają zostać użyte.
Odpowiedź
Wymienione  pozycje przyjąć   wg  kosztorysu robót.
Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysu nr 22 d.1.2. – w projekcie i specyfikacji nie ma o tym 
wzmianki.
Odpowiedź
Wymienione pozycje kosztorysu dotyczą zapisu w projekcie „do układania kabli w pobliżu drzew 
zastosować metodę przewiertu sterowanego”.
Pytanie 
W kosztorysie i w opisie użyty jest kabel do połączenia agregatu z R-G - 2x YKY 5x95 mm 2, na 
schemacie zasilania kabel ten nie jest opisany, natomiast na rysunku nr 5 wrysowany jest kabel 
YKY 5x70 mm2. Proszę o wyjaśnienie jaki kabel należy zastosować.
Odpowiedź



Wymienione  pozycje przyjąć   wg  kosztorysu robót.
Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysu nr 35 d.1.3. – w projekcie i specyfikacji nie ma o tym 
wzmianki.
Odpowiedź
Wymienione pozycje kosztorysu dotyczą zapisu w projekcie „do układania kabli w pobliżu drzew 
zastosować metodę przewiertu sterowanego”.
Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie „Rury przewodowe B o średnicy...”.
Odpowiedź
Wymienione pozycje kosztorysu dotyczą zapisu w projekcie „do układania kabli w pobliżu drzew 
zastosować metodę przewiertu sterowanego”.
Pytanie 
W kosztorysie w pkt. 52 dz. 1.4 obmiar obejmuje montaż przewodów do 17 opraw, w punkcie 
następnym przedmiar obejmuje montaż 18 opraw. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Prace należy wycenić zgodnie z kosztorysem robót.
Pytanie 
Co należy zrobić z zdemontowanym agregatem?
Odpowiedź
Zdemontowany agregat należy dostarczyć do magazynu KWP.
Pytanie 
Producenci  agregatów zalecają  czerpnię  naprzeciwko  agregatu,  bez  stosowania  kolanek.  Czy 
Zamawiający przewiduję zamontowanie czerpni w drzwiach agregatorowi?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zamontowanie czerpni w drzwiach agregatorowni.
Pytanie 
Pozycja 94 dz. 3.2. kosztorysu dotyczy zamontowania drzwi stalowych – szt 1. Jakie mają byto 
drzwi, zewnętrzne., wewnętrzne, ocieplone? Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Typowe drzwi stalowe zewnętrzne, ocieplone, o wym. 0,9x2m, z kratką nawiewną, malowane 
proszkowo na kolor ustalony z inwestorem, wyposażone w komplet okuć. Zakres robót przyjąć 
wg kosztorysu robót.
Pytanie 
Dział 3.3. kosztorysu – Wymianę jakiego fundamentu dotyczy?
Odpowiedź
Fundamentu pod agregat.
Pytanie 
Pozycja 165, dział 4.2.3. kosztorysu – mówi o wrotach stalowych do garaży. Proszę o podanie 
ilości i szczegółowych wymiarów wrót oraz ich specyfikację.
Odpowiedź
Brama stalowa ocieplona, dwuskrzydłowa, o wym. 2,8x2,8m, z kratką nawiewną, malowana 
proszkowo na kolor ustalony z inwestorem, wyposażona w komplet okuć. Zakres robót przyjąć 
wg kosztorysu robót
Pytanie 
Pozycja 166, dział 4.2.3. kosztorysu – mówi o drzwiach stalowych pełnych. Proszę o podanie 
ilości i szczegółowych wymiarów drzwi oraz ich specyfikację.
Wnioskuję również o przesunięcie  składania ofert  do dnia 26.06.2013 r. ze względu na brak 
odpowiedzi na wcześniejsze pytania na 7 dni przed terminem składania ofert. Brak odpowiedzi 
na wcześniejsze pytania sprawdzono w dniu 12.06.2013 r. o godzinie 14:51.



Odpowiedź
Typowe drzwi stalowe zewnętrzne, ocieplone, o wym. 0,9x2m, z kratką nawiewną, malowane 
proszkowo na kolor ustalony z inwestorem, wyposażone w komplet okuć. Zakres robót przyjąć 
wg kosztorysu robót.
Pytanie 
Występują rozbieżności w ilościach między dokumentacją a przedmiarem robót następujących 
materiałów:
.         oprawa OPK 2x36W wg projektu 16 szt, wg przedmiaru 19 szt;
.         oprawa OPK 2x58W wg projektu 2 szt, wg przedmiaru 0 szt
.         plafon wg projektu 7 szt, wg przedmiaru 8 szt;
.         wyłącznik 1-biegunowy wg projektu 5 szt, wg przedmiaru 2 szt;
.         wyłącznik świecznikowy wg projektu 7 szt, wg przedmiaru 5 szt;
.         wyłącznik schodowy wg projektu 2 szt, wg przedmiaru 0 szt;
.         gniazdo wtykowe 230V wg projektu 12 szt, wg przedmiaru 4 szt;
.         gniazdo siłowe 400V wg projektu 1 szt, wg przedmiaru 4 szt.
Jakie ilości przyjąć w ofercie?
Odpowiedź
W ofercie należy przyjąć rodzaje oraz ilości wg kosztorysu robót.
Pytanie 
W przedmiarze robót w pozycji 104 i 133 ujęto przewód YDY 5x2,5mm2 o łącznej ilości 80m. Do 
czego została ujęta taka ilość przewodu? Z projektu wynika że takim przewodem zasilane jest tylko 
jedno gniazdo siłowe z tablicy TA, które zlokalizowane jest w pobliżu tej tablicy. Proszę o podanie
właściwej ilości przewodu YDY 5x2,5mm2 jaką przyjąć w ofercie.
Odpowiedź
W ofercie należy przyjąć ilości wg kosztorysu robót.
Pytanie 
W  przedmiarze  robót  w  pozycji  73  ujęto  rozdzielnicę  T-P.  Wg  projektu  taka  rozdzielnica  nie 
występuje. Czy w tej pozycji nie nastąpiła pomyłka? Proszę o informację czy ta rozdzielnica jest 
przedmiotem przetargu, jeśli tak to proszę o dostarczenie schematu w celu skalkulowania ceny.
Odpowiedź
TP umiejscowiona w Dyżurce z trzema wyłącznikami pożarowymi wg kosztorysu robót  w pozycji 
73.
Pytanie 
 W przedmiarze robót w pozycji 108 i 137 pojawiają się moduły oświetlenia awaryjnego, które nie 
występują w projekcie. Proszę o wskazanie w których oprawach będą montowane te moduły i jaki 
ma byś czas podtrzymania?
Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym w pomieszczeniu agregatu oraz rozdzielni nn.
Pytanie 
W przedmiarze robót w pozycji 28 w opisie pozycji jest przewód NKGs 3x2,5mm2 natomiast w 
materiałach przyjęto przewód YKSY 14x1,5mm2. Jaki przewód ująć w ofercie?
Odpowiedź
 Zgodnie z kosztorysem robót poz. nr 28  – materiał przewód IKSY 14x 1,5 mm2.
Pytanie 
W przedmiarze robót w pozycji  34 w opisie pozycji jest przewód YKSY 14x1mm2 natomiast w 
materiałach przyjęto przewód YKSY 14x1,5mm2. Jaki przewód ująć w ofercie?
Odpowiedź
Zgodnie z kosztorysem robót poz. nr 34  – materiał przewód IKSY 14x 1,5 mm2.
Pytanie 
Na rysunku nr 3 w pomieszczeniu agregatornia naniesiono jeden kanał wentylacyjny.  Czy jest to 
czerpnia czy wyrzutnia? Jeśli czerpnia to gdzie jest zaprojektowania wyrzutnia?



Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym czerpnia może być zamontowana w drzwiach. Wyrzutnia zgodnie 
z projektem technicznym poprzez dach agregatorowi.
 Pytanie 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  wyprowadzenie  spalin  z  boku  ściany  a  nie  przez  dach?  Takie 
rozwiązanie jest prostsze, tańsze i nie narusza szczelności dachu.
Odpowiedź
Nie
Pytanie 
Wszystkie  kable  zasilające  projektowane  są  kablami  z  żyłami  miedzianymi  co  podraża  koszt 
inwestycji.  Kierując  się  względami  ekonomicznymi  proponuję  zamianę  kabli  miedzianych  na 
aluminiowe  odpowiednio  zwiększając  przekrój  kabli  odpowiednio  do  mocy.  Czy  Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie zamiennie kabli z żyłami aluminiowymi?
Odpowiedź
Zgodnie z projektem technicznym oraz kosztorysem robót.

Ponadto  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z  dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 7 wzorze umowy § 2 ust. 1,  § 5 ust. 2 
i  § 9  oraz § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt b) otrzymują nowe następujące brzmienie:
§ 2 ust. 1 
„1.  Przedmiotem niniejszej  Umowy jest  wykonanie  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją 
zadania remontowego  pn. „Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP 
w Szczecinie, ul. Kaszubska 35”. 
§ 5 ust. 2 
„2. Stwierdzenie usterek podczas rozpoczętego odbioru końcowego robót przesuwa termin wykonania 
odbioru końcowego o ustalony przez strony czas niezbędny do usunięcia usterek, lecz nie dłuższy niż 
14 dni z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu usunięcia usterek może nastąpić tylko raz.  W okresie 
tym nie będą naliczane kary umowne za zwłokę.”
§ 9 
„1. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc 

w oparciu  o  podpisane  przez  Strony  protokoły  częściowego  odbioru  robót  lub  protokołu 
końcowego odbioru robót na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu  o  zatwierdzone 
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego kosztorysy powykonawcze. 

2.  Należne  wynagrodzenie  wynikające  z  faktur  przejściowych  płatne  będzie  na  podstawie 
prawidłowo  wystawionej  faktury  sporządzonej  w  oparciu  o  zatwierdzone  przez  inspektorów 
nadzoru  inwestorskiego  kosztorysy  powykonawcze  i  po przedłożeniu  ZAMAWIAJĄCEMU 
oświadczeń  wszystkich  podwykonawców,  że  wszystkie  wzajemne  zobowiązania  finansowe 
związane z robotami budowlanymi wykonanymi do momentu podpisania protokołu częściowego 
odbioru  robót  objętych  przedmiotem  niniejszej  Umowy  zostały  przez  WYKONAWCĘ 
uregulowane, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4

3. Wynagrodzenie  należne  WYKONAWCY  wynikające  z  faktury  końcowej  płatne  będzie 
na podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  sporządzonej  w  oparciu  o  zatwierdzone  przez 
inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  kosztorysy  powykonawcze  po  wystąpieniu  łącznie 
następujących okoliczności:
a) wykonania przedmiotu Umowy w rozumieniu zapisów niniejszej Umowy,
b) podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
c) przedłożenia  ZAMAWIAJĄCEMU oświadczeń,  o  których  mowa w ust.  2  z  zastrzeżeniem 

postanowienia ust. 4.
4.  Wynagrodzenie  należne  WYKONAWCY z faktur  przejściowych  i  faktury  końcowej  zostanie 

przekazane  na  jego  rachunek,  z  wyjątkiem  kwoty  odpowiadającej  sumie  zobowiązań 
WYKONAWCY  wobec  podwykonawców,  w  odniesieniu  do  których  WYKONAWCA  nie 



przedłożył  oświadczeń,  o których mowa w ust.2 Zobowiązania te ureguluje ZAMAWIAJĄCY 
przez  przekazanie  ich  bezpośrednio  na  rachunek  podwykonawców,  ze  skutkiem  zapłaty 
zobowiązań  względem  WYKONAWCY  także  w  sytuacji,  gdy  wierzytelności  te  staną  się 
wymagalne po dacie płatności należności względem WYKONAWCY.

5. Kwoty wypłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO podwykonawcom zostaną potrącone z należności 
WYKONAWCY.

6. Płatność za faktury  będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
przez  WYKONAWCĘ  w  terminie  30  dni  kalendarzowych  od  daty  doręczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury.”

§ 10 ust. 1 pkt 1 ppkt b)
„b) Za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub które ujawnią się w 
okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy za  każdy dzień  zwłoki  w  terminie  określonym  w §  4  ust.2,  pkt  17  liczonym  od dnia 
zawiadomienia  drogą  listowną  lub  drogą  elektroniczną,  do  dnia  podpisania  przez 
ZAMAWIAJĄCEGO protokołu usunięcia usterek.”

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. K.O.


