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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

   

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej  w Bojszowach 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka +, Infrastruktura 

Bibliotek ” (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2014r pod 

numerem 91734-2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2014r. pod numerem 107942-

2014). 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawców 

w dniach od  25 marca do 28 marca 2014r. następujące pytania:  

 

 

Pytanie 1 

Przedmiar – przebudowa sieci elektroenergetycznej. 

Zestawienie materiałowe P.T.  przebudowy sieci energetycznej poz. 10 zapis „Otworzone nawierzchni 

utwardzonej” zaznaczamy, że w/w przedmiar nie obejmuje odtworzenia nawierzchni utwardzonej. 

Prosimy o odpowiedź do kogo z Wykonawców należy ten zakres robót , oraz uzupełnienie przedmiaru 

o pozycje dotyczące w/w zakresu robót. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiono.  (Zał. nr I -1).  

 

 

Pytanie 4 

PW – instalacje elektryczne – wg rys. II/8 -12 centralne wentylacje N1W1, N2W2 oraz agregaty 

skraplające należy zasilić kablem YKY 5x2,5mm, natomiast w przedmiarze poz. 94 wykazano 

przewód YDY 5x2,5mm
2
.  A zatem prosimy o jednoznaczne określenie czy przywołane zasilanie 

należy wykonać kablem czy przewodem. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar został uzupełniony. (Zał. nr II-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proszę przyjąć do wyceny skorygowaną ilość okablowania zgodnie z punktem C2 

z zestawienia materiałów 

 

 

     Uwagi 

C2  OKABLOWANIE 

 

   

1  YDYżo 3x1,5mm
2 

 

m 200  

2  YDYżo 3x2,5mm
2 

 

m 1000  

3  YDYżo 5x2,5mm
2 

 

m 50  

4  YKYżo 3x1,5mm
2 

 

m 100 Zmiana długości 

5  YKYżo 3x2,5mm
2 

 

m 150 Dodatkowy typ 

6  YKYżo 5x2,5mm
2 

 

m 150 Dodatkowy typ 

7  YKYżo 5x1,5mm
2 

 

m 50 Dodatkowy typ 

8  YKYżo 5x6mm
2 

 

m 50  

9  YKYżo 5x16mm
2 

 

m 50 Usunięto 

10  Oznaczniki kabli 

 

kpl 3  

 

 

 

Pytanie 7 – Korekta odpowiedzi z dnia 03.04.2014r. 

PW rys. II/8-16 - rozdz. RT informuje, iż kablem YKY 3x2,5mm
2
 należy zasilić kable grzejne, 

natomiast w przedmiarze brak zakresu prac prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny 

i ilości obmiarowych. 

 

Odpowiedź:  

Potwierdzamy, że kable grzewcze należy zastosować. Informacja o kablach grzejnych również 

w części II 6. Zestawienie materiałów zostało dołączone do niniejszych wyjaśnień. Zał. nr II-6 - 

Zestawienie materiałów.  

 

 

Pytanie 28 

Instalacje niskoprądowe. Zgodnie z zestawieniem materiałów należy zamontować panel 

przyłączeniowy pod stołem prezydialnym. Prosimy o podanie co wchodzi w skład panelu 

przyłączeniowego oraz ilości paneli, które należy ująć w wycenie. 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

W przedmiarze została ujęta ilość paneli przyłączeniowych - 2 szt. (przedmiar instalacji 

niskoprądowych punkt 4. instalacja nagłośnienia, pozycja 45). Minimalne wyposażenie panelu 

przyłączeniowego to: 1x gniazdo żeńskie XLR, 1x gniazdo żeńskie mini jack, 1x RS-232 D-Sub. 

 

 

Pytanie 29 

Instalacje niskoprądowe. Zgodnie z zestawieniem materiałów należy zamontować  kable do rzutników 

(od stanowiska konferencyjnego do rzutnika pod sufitem podwieszanym) ze stanowiska nauczyciela 

do rzutnika. Prosimy o  podanie co wchodzi w skład zestawu kabli oraz ilości, którą należy ująć 

w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

W poz. 49 – zał. nr II-9 jako szt. należy przyjąć 15 mb kabla umożliwiającego właściwą pracę 

rzutników dostępnych na rynku.   

 

 

Pytanie 47 

Brak w przedmiarze robót instalacji niskoprądowej „zespołu wzmacniaczy”. Proszę o uzupełnienie 

przedmiaru wraz z podaniem przykładowego typu oraz parametrów zespołu wzmacniaczy. 

 

Odpowiedź: 

Pojęciem "zestawu wzmacniaczy" powinno być rozumiane jako końcówka mocy 2x400W, które ujęte 

są w przedmiarze instalacji niskoprądowych w punkcie 4. instalacja nagłośnienia, pozycja 39. 

Parametry techniczne które w powinny spełniać wzmacniacze to:  pętla impedancji 4Ω; wzmocnienie 

napięciowe 32.0 dB; częstotliwość 10Hz...40kHz (+/-1 dB); impedancja wyjścia 20kΩ; klasa AB.  

  

 

Pytanie 48 

Brak zestawienia stali zbrojeniowej. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia na stronie 

internetowej. 

 

Odpowiedź: 

Zestawienie stali zbrojeniowej zostało dołączone do niniejszych wyjaśnień.  

 

 

Pytanie 49 

Brak wykazu stali profilowanej. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia na stronie 

internetowej. 

 

Odpowiedź: 

Zestawienie stali zbrojeniowej zostało dołączone do niniejszych wyjaśnień.  

 

 

Pytanie 58 

W projekcie podano świetlówkę poziomą o długości 150 cm pod sufitem (pom. 1.1), której brak                  

w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. 

 

 

 



Odpowiedź: 

Świetlówka o symbolu K jest ujęta w przedmiarze elektrycznym w punkcie 2 (instalacje oświetlenia)                            

w pozycji 37. (Zał. nr II-8).   

 

 

Pytanie 59 

W projekcie podano „Świetlówka liniowa montowana w pionie za płytą GK na dł. 250 cm” (pom. 1.7, 

1.8). Jednakże podanej świetlówki brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o podaną 

świetlówkę. 

 

Odpowiedź: 

Świetlówka o symbolu I.1 jest ujęta w przedmiarze elektrycznym w punkcie 2 (instalacje oświetlenia)                               

w pozycji 38.  (Zał. nr II-8). 

 

 

Pytanie 66 

W opisie „Przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy” podano „Zaprojektowano 

studzienki rewizyjne np. Drainflex z rur karbowanych DN/Dz 315/354 z osadnikiem substancji 

mineralnych zwieńczona pokrywą PP do rur karbowanych DN 315 o wytrzymałości A15”. Jednakże 

podanej studzienki rewizyjnej brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiono – poz. 34. (Zał. nr I-2).  

  

 

Pytanie 69 

Brak w przedmiarze trójnika zaprasowanego śr. 20-16-60 w ilości 2 sztuk który jest w zestawieniu 

materiałów instalacji c.o. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiono  – poz. 14. (Zał. nr II-6).   

 

 

Pytanie 70 

Brak w przedmiarze zaworu do odwodnienia śr. 15 mm w ilości 3 sztuk który jest w zestawieniu 

materiałów instalacji c.o. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiono – poz. 36. (Zał. nr II-6).   

 

 

Pytanie 71 

Brak w przedmiarze automatycznego odpowietrznika prostego w ilości 6 sztuk który jest 

w zestawieniu materiałów instalacji c.t. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiono – poz. 101. (Zał. nr II-6).  

 

 

 



Pytanie 73 

Proszę o potwierdzenie iż podana ilość stali zbrojeniowej podana w przedmiarze jest wystarczająca do 

wykonania w/w zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zestawienie stali zbrojeniowej zostało dołączone do niniejszych wyjaśnień.  

 

 

Pytanie 76 

c) Poz. 151 - W podanej pozycji podano okładziny ścian z kamienia. Proszę o podanie 

przykładowego rodzaju, typu kamienia którego należy ułożyć na ścianie. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiony. Zał. nr II-1.1.1, II-2.1.1, II-3.1.1. Aby nie zaburzyć numeracji pozycji 

przyjęto, że pozycja 154 (tycząca się ww. kamiennych okładzin) będzie miała wartość zero. Proszę tak 

przyjąć. 

 

 

Pytanie 78 

n) poz. 47 – W podanej pozycji podano „System okablowania głośnikowego i sygnałowego wraz              

z panelem przyłączeniowym pod stołem prezydialnym, okablowanie szafy teletechnicznej”. 

Proszę o podanie rodzaju oraz długości przewodu do wykonania instalacji nagłośnienia. 

 

Odpowiedź: 

W przedmiarze została ujęta ilość paneli przyłączeniowych - 2 szt. (przedmiar instalacji 

niskoprądowych punkt 4. instalacja nagłośnienia, pozycja 45). Minimalne wyposażenie panelu 

przyłączeniowego to: 1x gniazdo żeńskie XLR, 1x gniazdo żeńskie mini jack, 1x RS-232 D-Sub. 

 Długość przewodów – minimum 15 mb. 

 

o) poz. 49 – W podanej pozycji podano „System okablowania ze stanowiska nauczyciela do 

rzutnika.” Proszę o podanie rodzaju oraz długości przewodu który należy użyć do połączenia 

rzutnika ze stanowiskiem nauczyciela. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

 

Odpowiedź: 

W poz. 49 – zał. nr II-9 jako szt. należy przyjąć 15 mb kabla umożliwiającego właściwą pracę 

rzutników dostępnych na rynku.   

 

 

Pytanie 81 

Pytania do przedmiaru robót „Przebudowa sieci elektroenergetycznej”: 

a) Poz. 22 – W opisie do pozycji podano „Wywóz nadmiaru ziemi samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km do 10 km.” Jednakże brak krotności w podanej 

pozycji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą krotność K=10. 

 

Odpowiedź: 

W pozycji 22 przedmiaru robót "przebudowy sieci elektroenergetycznych" został ujęty zakres 

robót związany z „wywozem nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1 km do 10 km”. Z kolei odpowiednia krotność została przyjęta w kosztorysie i jest 

właściwa (przedstawiona jest to w punkcie 22, kolumna 6 kosztorysu). 

 



Pytanie 86 

Pytania do przedmiaru „Roboty budowlane”: 

a) Poz. 169 – W podanej pozycji w obmiarze ujęto ilość 14,85 (pom. 1.4) jako posadzka drewniana. 

Jednakże według projektu w podanym pomieszczeniu mają być płytki gresowe. Proszę                           

o wyjaśnienie oraz o korektę ilości w podanej pozycji. Proszę o korektę ilości w pozycji 171. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiony – poz. 178. (Zał. nr II-1.1.1, II-2.1.1, II-3.1.1)  

  

b) Poz. 170 – W podanej pozycji w obmiarze ujęto ilość 29,71 m
2
 (pom. 1.5) jako posadzka                     

z  płytek. Jednakże w projekcie w podanym pomieszczeniu posadzka jest drewniana. Proszę 

o wyjaśnienie  i o korektę w podanej pozycji. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poprawiono – poz. 175. (Zał. nr II-1.1.1, II-2.1.1, II-3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


