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WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nazwa zadania: roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul.
Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki
energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica”
(Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia, iż wniesiono wnioski dot.
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosków wraz z
odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.
Pytanie nr 1:
W związku z przygotowywaniem oferty na w/w zadanie prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie braków
załączonej dokumentacji na roboty branży elektrycznej:
1) brak schematów rozdzielni T1 i T2
2) brak jakichkolwiek dokumentacji na wymianę opraw zewnętrznych (jakie oprawy, ile i gdzie
występują)
3) brak schematu instalacji internetowej
4) czy osprzęt (gniazda i wyłączniki należy również wymieniać? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie
dokumentacji
5) czy 2 pomieszczeń na 1 piętrze budynku nie ujmować w ofercie? (zgodnie z aneksem do projektu)
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że:
1) Tablice rozdzielcze T1 oraz T2 należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i normami.
W każdej rozdzielnicy należy zastosować główny rozłącznik prądu, kontroli faz, wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe. Ilości aparatów należy dobrać do projektowanych
obwodów, jednocześnie informujemy, że należy zapewnić min 30% rezerwy w nowo projektowanej
rozdzielnicy.
2) Oprawy zewnętrzne, należy zamontować na frontowej elewacji budynku (na jednym poziomie) w ilości
6 szt., zgodnie z przedmiarem. Oprawy stanowią podświetlenie tablic informacyjnych przy drzwiach
wejściowych i elewacji frontowej (od ulicy) oraz winny być dostosowane do charakteru obiektu.
Oprawy powinny być wyposażone w źródła światła LED i posiadać min. IP 44.
3) Instalację internetową należy wyprowadzić z istniejącej serwerowni Urzędu (znajdującej się na II piętrze)
z której w chwili obecnej jest wyprowadzona istniejąca sieć internetowa. Dokładna lokalizacja gniazd
internetowych zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie przekazania obiektu oraz poszczególnych
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pomieszczeń. W przedmiarze robót zostały wskazane łączne ilości materiałów tj. przewodów UPT kat 6e
układanych w systemowych prowadnicach i gniazd 2xRJ45 montowanych na ww. prowadnicach.
4) Gniazda i łączniki podlegają wymianie, łączna ich ilość została ujęta w przedmiarze robót. Dokładna ich
lokalizacja zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie przekazania obiektu oraz poszczególnych
pomieszczeń.
5) Instalacje elektryczna w dwóch pomieszczeniach na I piętrze budynku, wskazanych na rzucie piętra
- nie podlegają wymianie.
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego http://bip.kobylnica.tensoft.pl/
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