
  

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu priorytetowego 5.3.5 "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" 

 

 

                    Szczecin, dnia 24.06.2014 r. 

ZZ-2380-81/14 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę  

i modernizację wraz z termomodernizacją Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą  

w Szczecinie, przy ul. Bardzińskiej 1 A - etap III 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie: 

Poz. 1.   Brak projektu przyłącza energetycznego (trasa, długość, rodzaj  przyłącza) nie pozwala na 

rzetelną wycenę tej pozycji .   Proszę o uzupełnienie o projekt.  

Odpowiedź:  

Instalację elektryczną przyłącza należy wykonać wg danych kosztorysowych zawartych            w 

kosztorysie w poz. nr 1: 

- trasa - złącze kablowe w Garażu do rozdzielni głównej umieszczonej w piwnicy                          

budynku KP Szczecin Nad Odrą przy ul. Bardzińskiej 1A 

- długość - linia kablowa YKY 5 x 10 mm2, 1 kV –  długość 110 m. 

- rodzaj  przyłącza - kablowe o napięciu  zasilania 0,4 kV.          

Pytanie: 

Poz. 4 i 5. Osprzęt firmy Elda obecnie Schneider Electric  serii H tj. Hit  nie jest już produkowany,   

proszę o wskazanie zamiennika. 

Odpowiedź:  

Należy zastosować osprzęt równoważny do jakości i typu marek  podanych w projekcie;   

-wyłącznik oświetleniowy hermetyczny 1-bieg. 10A w puszce p/t.,  

-gniazdo wtykowe podwójne, hermetyczne 10/16 A  2-bieg./Z 10A, p/t. 

Pytanie: 

Poz.  5  Brak gniazd 24 V  

Odpowiedź:  

Gniazdo wtykowe podwójne 24V, hermetyczne , p/t – ujęte w pozycji  nr 4. 

Pytanie: 

Poz. 13.  Proszę o bardziej precyzyjne i właściwe określenie typu oprawy garażach.  

W przedmiarze jest „Oprawa  T5 4x14W  PPAR 100 SIATKA hermetyczna.” Nie ma opraw 

świetlówkowych z rastrem parabolicznym PPAR i jednocześnie hermetycznych. Co oznacza słowo 

siatka. Czy jest to osłona zewnętrzna oprawy czy raster w postaci siatki? Na rysunku szafy 

rozdzielczej oznaczono oprawę jako „2x36 w obudowie hermetycznej”   

Odpowiedź:  

Zastosować oprawy oświetleniowe hermetyczne, jarzeniowe o mocy min. 2 x 36 W, 230 V n/t. 
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Pytanie: 

Poz. 14.  W przedmiarze  podano „Oprawy oświetleniowe zewnętrzne metalohalogenkowe 

np..Philipsa do 300 W, 230 V wraz z wysięgnikiem zewnętrznym.” Proszę o określenie precyzyjne 

mocy i parametrów oprawy jak również wysięgnika –wymiary , kształt, rodzaj materiału. 

Odpowiedź:  

Zastosować oprawy oświetleniowe  zewnętrzne, szczelne, metalohalogenkowe min. 150 W            230 

V, 50 Hz – na wysięgniku o dł. min. 30 cm. 

Pytanie: 

Poz. 15.  Podłączenia przewodów  – brak materiału w postaci  złączek Wago bądź skrętnych. Proszę o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

Ujęto jako  komplet  w  poz.  kosztorysowej nr 3. 

Pytanie: 

Poz. 18. W przedmiarze  podano „M-ż w got.wnęce tablic bezp. T Garaż wraz z instalacją przyłącza 

do złącza kablowego”. Za mało danych do rzetelnej wyceny tej pozycji: brak rysunku elewacji tablicy, 

nie podano typu obudowy, brak  długości i  trasy przyłącza . 

Na schemacie tablicy brak transformatora dla gniazd 24 V. 

Odpowiedź:  

Tablica wtynkowa z zabezpieczeniami 9 x 25 A z  drzwiczkami transparentnymi i zamkiem             

oraz złączem do kabla zasilającego YKY 5 x 10 mm2, 1 kV. 

Pytanie: 

Poz. 27  W pozycji tej ujęto materiał  „Centrala sygnalizacji czujek + inst. transmisji sygnału i 

sygnalizatorami pożaru przy Garażu i do Dyżurki Komisariatu 1 szt.”. Tak  podany nie pozwala na 

obiektywna i rzetelną wycenę tej pozycji: brak typu centrali, brak schematu ideowego sterowania i 

transmisji sygnału ( przewodowy czy radiowy), jakie sygnalizatory, gdzie montowane itp. ?.   

Odpowiedź:  

Centrala SAP – min. 4 wejścia, transmisja przewodowa do Dyżurki Komisariatu, sygnalizatory 

akustyczno - optyczne montowane na zewnątrz Garażu oraz na Dyżurce Komisariatu – 2 kpl., 

Transmisja sygnału alarmowego do sygnalizatora SAP w Dyżurce Komisariatu – radiowa. Schemat 

ideowy sterowania transmisji danych jest podany  

w dokumentacji projektowej. 

Pytanie: 

Poz. 29  Instalacja ładowania akumulatorów samochodowych w Garażach wraz z gniazdami 

odbiorczymi w garażach i pomiarami. Na podstawie tego opisu  nie sposób rzetelnie wycenić tą 

pozycję.   Brak rysunków, schematów, typów i parametrów urządzeń. Jakich pomiarów oczekuje 

Zamawiający ?  

Odpowiedź: 

Instalacja  ładowania akumulatorów 12 V centralna w Garażu do 160 VA, p/t,  ilość gniazd             

odbiorczych – 10 kpl. Zasilanie prostownika 230V, 50 Hz, moc min. 160 VA wraz  

z pomiarami elektr. wynikającymi z przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

Dotyczy przedmiaru  „KP Szczecin nad Odrą oświetlenie ATH” 

Pytanie: 

Poz. 3, 5 i 8  Osprzęt firmy Elda obecnie Schneider Electric  serii H tj. Hit  nie jest już produkowany.   

Proszę o zamiennik. 

Odpowiedź:  

Poz.. 3. Zastosować wyłącznik oświetleniowy 1-bieg., 10 A w puszce p/t. 



  

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu priorytetowego 5.3.5 "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" 

 

Poz. 5. Zastosować wyłącznik oświetleniowy świecznikowy 10 A w puszce p/t. 

Poz. 8. Zastosować  gniazdo wtykowe podwójne 2 – bieg., 10A/Z  w puszce p/t. 

Pytanie: 

Poz. 18.  Podłączenia przewodów  – brak materiału w postaci  złączek Wago bądź skrętnych.  Proszę o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

Ujęto jako  komplet  w  poz. kosztorysowej nr 2.  

Pytanie: 

Poz. 24 i 25  Brak:  schematu rozdzielnicy i SZR , rysunku przyłącza, sposobu montażu i lokalizacji , 

podłączeń,  współpracy agregatu z siecią miejską,  parametrów agregatu nie pozwala na obiektywne i 

rzetelne wycenienie tych pozycji.  

Odpowiedź:  

Agregat prądotwórczy 0,4 kV/ 50 Hz, moc 100 kVA,  paliwo - olej napędowy, obudowa                    

wyciszona  przewidzianej do instalacji zewnętrznej wraz z układem SZR. 

Pytanie: 

Poz.26  Opis pozycji  „Remont budowlany pom.  Rozdzielni NN 0,4 kV  w  PIWNICY  budynku- 

posadzki płytki ceram., tynki gładkie, malowanie  farbą  emulsyjną” wskazuje na wykonanie wielu 

prac budowlanych  a w pozycji materiały znajdują  się „farby emulsyjne nawierzchniowe, płytki 

ceram. - 25 m2” . Prosimy o dokładne określenie  jakie prace mają być wykonane w tym 

pomieszczeniu z podaniem niezbędnych ilości i typów materiałów oraz obmiarów powierzchni 

wykonywanych robót. Wskazana w tej pozycji ilość roboczogodzin 0,119 rbg/kpl  (ok. 1,50 zł) 

wystarczy na niewiele. 

Odpowiedź:  

Pozycja kosztorysowa zawiera wykonanie konserwacji i drobnych robót w  pomieszczenia  rozdzielni 

NN w komisariacie po pracach elektrycznych. Nie należy ujmować wykonania posadzki z płytek 

ceramicznych. 

Pytanie: 

Poz.27. W celu rzetelnej wyceny pozycji proszę o podanie większej ilości  parametrów UPS,  a przede 

wszystkim czasu podtrzymania wpływającego zdecydowanie na cenę UPS-a. Proszę również o 

rysunek instalacji przyłączeniowej . 

Odpowiedź:  

UPS o parametrach: zasilanie  0,4kV,  50 Hz,  moc min. 50 kVA  wraz z kompletem             

akumulatorów, czas podtrzymania min. 30 min. 

Pytanie: 

Poz. 28. W pozycji jest  zapis „Montaż na podstawie akumulatorowej z przyłączem elektrycznym do 

istniejącej siłowni telekomunikacyjnej”. W celu prawidłowej wyceny tej pozycji proszę o projekt 

przyłącza z podaniem trasy, długości i typów przewodów. 

Odpowiedź:  

Trasa przyłącza – Pomieszczenie centrali telefoniczne na parterze budynku komisariatu              do 

rozdzielni głównej umieszczonej w piwnicy – długość 15 m, przewód zasilający od baterii                  

akumulatorów min. LY 50 mm
2
. 

Pytanie: 

Poz.30. Brak rysunku przyłącza  do tablicy TB2 nie pozwala na prawidłowe i rzetelne wycenienie tej 

pozycji, proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

W adaptacji istniejących tablic rozdzielczych TB2 wg. rys. nr 2  oraz TB3 wg. rys.              nr 3 
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należy ująć rozbudowę o przyłączone instalacje zawarte w dokumentacji projektowo-                    

kosztorysowej. 

Pytanie: 

Poz.31. Brak rysunku przyłącza do tablicy TB3 oraz rysunku czy schematu  pomiaru do części 

wydzielonej korytarza    nie pozwala na prawidłowe i rzetelne wycenienie tej pozycji, proszę o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

W adaptacji istniejących tablic rozdzielczych TB2 wg. rys. nr 2  oraz TB3 wg. rys.  nr 3 należy ująć 

rozbudowę o przyłączone instalacje zawarte w dokumentacji projektowo-                    kosztorysowej. 

Pytanie: 

Poz. 47. Proszę o podanie typu centrali. W zestawieniu sprzętu na str.8 części  opisowej projektu jej 

nie podano, na str. 4 jest Polon 4900 natomiast na str. 7 jest Polon 4200. Co oznacza skrót WPA ? 

Odpowiedź:  

Należy zastosować centralę p-poż.  POLON 4200.  

Skrót WPA oznacza Wydział Postępowania Administracyjnego (KWP w Szczecinie). 

Pytanie: 

Poz.72. Co należy rozumieć jako materiał „podcentrala”, czy jest to ekspander wejść, a jeżeli tak to 

podany w części opisowej projektu  o symbolu ATS 1102 nie istnieje .Proszę o wyjaśnienie 

wątpliwości.   

Odpowiedź:  

W pozycji kosztorysowej ujęty przykładowo ekspander wejść ATS 1202  do instalacji  SSWiN. 

Pytanie: 

Poz. 90.  Sformułowanie zawarte w pozycji : „Adaptacja instalacji sieci strukturalnej wraz z inst. SKD 

w KP oraz WPA”  bez rysunków, schematów bądź bardziej dokładnego i szczegółowego opisu  nie 

pozwala na obiektywną i rzetelną wycenę tej pozycji.  Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

Nie ujmować w zakresie  realizacji. 

Pytanie 

Do budynku garażowego należy doprowadzić nowe zasilanie z RG budynku głównego. W kosztorysie 

znajduje się jedna pozycja: „Przyłącze energetyczne 0,4 kV NN  z rozdzielni głównej z Komisariatu 

do złącza kablowego w Garażu” w ilości 1 kpl. 

Prosimy o uściślenie, jakie prace mają składać się na 1 kpl tego przyłącza? 

Ile metrów kabla zasilającego należy przyjąć do wyceny? 

Ile metrów kopania oraz rozbierania nawierzchni betonowej należy przyjąć do kosztorysu? 

Czy w RG nn jest miejsce na wpięcie kabla do zasilania garaży? 

Odpowiedź:  

Instalację elektryczną przyłącza należy wykonać wg danych kosztorysowych zawartych            w 

kosztorysie w poz. nr 1: 

- trasa - złącze kablowe w Garażu do rozdzielni głównej umieszczonej w piwnicy                          

budynku KP Szczecin Nad Odrą przy ul. Bardzińskiej 1A 

- długość - linia kablowa YKY 5 x 10 mm2, 1 kV –  długość 110 m 

- rodzaj przyłącza - kablowe o napięciu  zasilania 0,4 kV 

- długość rowu kablowego – 70 m 

- rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. do 15 cm i powierzchni -12 m
2 

        W pozycji kosztorysowej nr 23 kosztorysu elektrycznego  dot. Termomodernizacji ujęto 

adaptację rozdzielni głównej RG m.in. o możliwość wpięcia kabla NN zasilającego Garaż.         

Pytanie 
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W materiale do przyłącza garażu występuje m.in. złącze kablowe wraz z pomiarami. Prosimy o 

dostarczenie schematu tego złącza lub opisanie, w co to złącze ma być wyposażone? Jakie to mają być 

pomiary i w jakiej ilości? 

Odpowiedź:  

Złącze kablowe NN 0,4 kV wyposażone w zabezpieczenia 35 A wraz z listwą przyłączową,           

ujęte na stronie projektu technicznego – rysunek „szafa rozdzielcza” i pomiarami elektrycznymi  

wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane. 

Pytanie 

Czy załączony w dokumentacji schemat tablicy SzR jest to tablica T garażu? 

Jeżeli tak to czy każda brama garażowa nie powinna posiadać swojego oddzielnego zasilania?  

Odpowiedź:  

Na stronie projektu technicznego – rysunek „szafa rozdzielcza” oznacza tablicę T garażu. 

Pytanie  

W 29 pozycji kosztorysu należy wycenić instalacje ładowania akumulatorów samochodowych w 

Garażach wraz z gniazdami odbiorczymi w garażach. Brak jakiejkolwiek informacji w projekcie na 

ten temat. Prosimy o udostępnienie schematów i opisanie z jakich urządzeń i o jakich parametrach ma 

się składać instalacja ładowania akumulatorów? 

Odpowiedź:  

Instalacja  ładowania akumulatorów 12 V centralna w Garażu do 160 VA, p/t,  ilość gniazd             

odbiorczych – 10 kpl. Zasilanie prostownika 230V, 50 Hz, moc min. 160 VA. 

Pytanie  

W boksach garażowych mają zostać zainstalowane gniazda z napięciem 24V. Do czego mają służyć te 

gniazda? 

Odpowiedź:  

W boksach garażowych zainstalować gniazda 24V – 10 kpl. służące do instalacji 12V ładowania  

akumulatorów samochodowych. 

Dot. KP Szczecin nad Odrą Oświetlenie: 

Pytanie 

W pozycji 23 kosztorysu znajduje się Rozdzielnica NN 0.4kV wraz z układem SZR. W dokumentacji 

nie ma schematu tej rozdzielnicy. Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielnicy RG NN lub 

opisanie, na czym miałaby polegać modernizacja tej rozdzielnicy? Czy chodzi tutaj może tylko o 

zmodernizowanie istniejącej rozdzielnicy RG NN o układy SZR Agregatu i UPSa? 

Odpowiedź:  

W poz. 23 kosztorysu ujęto zmodernizowanie istniejącej rozdzielnicy głównej RG o układu SZR   

agregatu prądotwórczego i UPS-a. 

Pytanie 

Prosimy o wskazanie długości kabla zasilającego agregat i wskazanie lokalizacji agregatu aby można 

było dokonać rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź:  

Długość kabla zasilającego agregat prądotwórczy – 60 m. Lokalizacja agregatu prądotwórczego w 

odległości  5 m od szczytu budynku komisariatu  przy rozdzielni energetycznej zasilającej  układ  

przepompowni ścieków. 

Pytanie 

W ramach remontu należy dostarczyć i uruchomić zasilacz bezprzerwowy UPS 50kVA. Prosimy o 

potwierdzenie informacji uzyskanej na wizji lokalnej, że zasilacz ma posiadać czas podtrzymania 

30min dla 100% obciążenia. 
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Odpowiedź:  

UPS o parametrach : zasilanie  0,4kV,  50 Hz,  moc min. 50 kVA  wraz z kompletem akumulatorów, 

czas podtrzymania min. 30 min. 

Pytanie 

Czy zasilacz UPS ma pracować na cały budynek czy tylko na wydzielone obwody? Jeżeli na 

wydzielone obwody to czy jest na RG NN dokonany podział obwodów w taki sposób aby można było 

podać napięcie z UPSa tylko na w/w obwody zasilania. Jeżeli należy wyseparować linie zasilające, 

które mają być podłączone pod UPS prosimy o wskazanie ile ma być takich linii, o jakich przekrojach 

i jakie mają być wartości zabezpieczeń? 

 Odpowiedź:  

UPS ma zasilać obwody elektryczne całego budynku komisariatu. 

Pytanie  

Z uwagi na specyficzne warunki, jakie powinny panować w pomieszczeniu gdzie ma zostać 

zamontowany UPS czy w pomieszczeniu tym przewidziana jest klimatyzacja? 

Odpowiedź:  

Pomieszczenie centrali telefonicznej komisariatu, w którym umieszczona będzie centralna          

jednostka UPS-u  posiada  klimatyzację.  

 

 Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium 

na dzień 21.07.2014r. godziny pozostają bez zmian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    

 


