
 

 

 

 

znak: 

 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  MODERNIZACJĘ 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU DELEGATURY POW NFZ W SŁUPSKU  

 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie1:  

Zamawiający w przedmiarze wskazał do wykonania 940 mb bruzd . Sumaryczna ilość przewodu: 

2550 mb . Proszę podać powód dla którego trzeba zainstalować prawie 500 mb szerokich listew PCV 

? W przedmiarze i specyfikacji nie ma wzmianki nt temat . 

Odpowiedź: 

Listwy 90x40 są listwami przypodłogowymi do rozprowadzenia oprzewodowania projektowanej 

instalacji gniazd ogólnych 230V oraz istniejącego oprzewodowania instalacji gniazd komputerowych 

230V i gniazd RJ 45 w pomieszczeniach biurowych. Projektowane listwy przypodłogowe zostały 

uwzględnione w przedmiarze (poz. 36), w projekcie (opis oraz plany) oraz w specyfikacji technicznej.  

Pytanie2:  

Jak Zamawiający będzie wymagał przygotowania ścian i sufitów do malowania : 

a/ uzupełnić ubytki po otworach, boazerii, zaprawienie i wyrównanie bruzd a następnie 

zagruntowanie i dwukrotne malowanie 

b/ uzupełnienie ubytków w tym bruzd , wycekolowanie i wykonanie gładzi a następnie    
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zagruntowanie i dwukrotne malowanie 

c/ czy Wykonawca ma również wymalować olejnie / n.p. grzejniki, lamperie, stolarkę ? 

Odpowiedź: 

Przygotowanie ścian i sufitów polega na zaprawieniu i wyrównaniu wykonanych bruzd poprzez gładź 

szpachlową, uzupełnieniu ubytków powstałych podczas prac oraz wypełnieniu otworów po 

nieczynnych gniazdach i łącznikach oświetleniowych. Następnie tak przygotowane podłoża należy 

jednokrotnie zagruntować i dwukrotnie pomalować zgodnie z dokumentacja projektową. Prace 

przygotowawcze nie uwzględniają cekolowania powierzchni przed malowaniem. Nie uwzględniono 

również malowania grzejników, lamperii, stolarki.  

Pytanie 3: 

Wg naszej oceny do wykonania w/w modernizacji konieczne będzie zainstalowanie większej ilości 

przewodów niż wykazane w przedmiarze . Czy Zamawiający pokryje koszty ich instalacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje oferty kompleksowej do wykonania ww. modernizacji instalacji elektrycznej 

na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej oraz wizji lokalnej. Przedmiar należy 

traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty ryczałtowej przez oferenta.  

Pytanie 4: 

Proszę o wyjaśnienie poz. 1 przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Poz. 1 jak i dział 1.1. o nazwie „Demontaż” dotyczy demontażu istniejącego kabla zasilającego 

modernizowany budynek. Istniejący kabel zasilający znajduje się w osłonie stalowej 

w pomieszczeniach piwnicznych budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych. 

Pytanie 5: 

Na czy ma polegać równoważność materiałów /oprawy/ : 

a/ funkcjonalności /klosz , raster , ilość i moc źródeł światła/ 

b/ takich samych natężeń oświetlenia w miejscach instalacji opraw równoważnych. 

Odpowiedź: 

Oprawy powinny mieć nie gorsze parametry techniczne od proponowanych w projekcie opraw. Parametry 

techniczne jakie powinny zawierać oprawy zamienne wyszczególniono szczegółowo w specyfikacji 

technicznej.  

Pytanie 6: 

Proszę podać jak oddział będzie współpracował z Wykonawcą / udostępnienie pomieszczeń , 

wyłączanie części pomieszczeń lub pięter , wynoszenie mebli i sprzętu biurowego , i t.p. / 

Odpowiedź: 

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony. Przedstawicielem Zamawiającego w Delegaturze 

w Słupsku jest p. Magdalena  Podgórniak-Maciejewska -  p.o. Kierownika Delegatury. 

Pytanie 7: 



Co z okablowaniem  niskoprądowym / komputery, telefony, CCTV, alarm, itp. /? 

Odpowiedź: 

Okablowanie niskoprądowe nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. . 

Pytanie 8: 

Jakie godziny pracy ma narzucone Wykonawca ? 

Odpowiedź: 

Do ustalenia miedzy stronami. Przedstawicielem Zamawiającego w Delegaturze w Słupsku jest 

p. Magdalena Podgórniak-Maciejewska -  p.o. Kierownika delegatury. 

Pytanie 9: 

Kto podłącza, programuje i sprawdza podłączenie z istniejącą centralą alarmową? 

Odpowiedź: 

Komunikację z istniejącą rozdzielnicą alarmową ppoż. wykonuje kompleksowo Wykonawca 

tj. podłącza, programuje i sprawdza poprawność działania. Niniejszy zakres prac należy uwzględnić 

do oferty ryczałtowej przez oferenta. 

Pytanie 10: 

 Czy Wykonawca wykonuje instalację na parking, czy tylko podłącza wyprowadzenie na zewnątrz? 

Kto zajmuje się ewentualną naprawą lub sprawdzeniem usterki? 

Odpowiedź: 

Projekt z branży elektrycznej na ww. modernizowany budynek przewiduje zasilenie gniazda w proj. 

skrzynce umiejscowionej na elewacji budynku jako gniazdo serwisowe. Wykonawca nie wykonuje 

instalacji na terenie parkingu za wyjątkiem przepięcia istniejącego obwodu zasilającego oświetlenie 

parkingu. W przypadku prac na etapie modernizacji instalacji elektrycznych naprawami lub 

sprawdzeniem usterek zajmuje się Wykonawca.   

Pytanie 11: 

Brak informacji nt połączeń wyrównawczych, GSW. 

Odpowiedź: 

Nie projektuje się miejscowych połączeń wyrównawczych. Wszystkie istniejące i projektowane 

przewody wyrównawcze i ochronne należy przyłączyć do szyny PE w rozdzielnicy piętrowej.  

Pytanie 12: 

Czy ZK posiada uziemienie i czy spełnia normę? 

Odpowiedź: 

Złącze kablowe jest własnością Zakłądu Energetycznego a nie Zamawiającego. Ingerencja w złącze 

kablowe nie jest ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. 

Pytanie 13: 



Czy w robotach uwzględnić wynoszenie mebli z pomieszczeń biurowych oraz odłączanie 

i ponowne podłączanie sprzętu komputerowego zainstalowanego w pomieszczeniach 

biurowych. 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić wynoszenie i ponowne wstawienie mebli do remontowanych pomieszczeń. 

Odłączanie i ponowne podłączanie sprzętu komputerowego zainstalowanego 

w pomieszczeniach biurowych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

  

 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień należy stwierdzić, iż   nie jest wymagane przedłużenie 

terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Aleksandra Łomowska 


