
 

 

 

 

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:  

1.Uprzejmie proszę o wyjaśnienie różnic w ilości materiałów pomiędzy projektem i przedmiarem 

i tak: 

a) poz. 1 projektu/ kabel YKY 5x50/ i poz. 66 zestawienia materiałowego przedmiaru; 

b) poz. 5 projektu/przewód YDY 3x2,5/ i poz. 53 zestawienia materiałowego; 

c) poz. 6 projektu/przewód YDYp 3x1,5/ i poz. 63 zestawienia materiałowego; 

d) poz. 7 projektu/przewód YDY 4x1,5/ i poz. 62 zestawienia materiałowego; 

e) poz. 8 projektu/ przewód YDYp 2x1,5/ - brak pozycji w zestawieniu; 

f) poz. 9 projektu/listwa 90x40/ - brak pozycji w zestawieniu; 

g) czy gniazda 230V maja być typu natynkowego? 

h) proszę o wyjaśnienie poz. 1 zestawienia materiałowego. Jeżeli mamy przełożyć to gdzie i co 

z podłączonymi przewodami logicznymi, RTV? 

i) poz. 49 zestawienia. Przy braku listwy gdzie ma być ta przegroda zainstalowana? 

j) poz. 12 i 13 projektu – brak pozycji w zestawieniu materiałowym; 

k) poz. 20 + poz. 22 projektu i poz. 65 zestawienia materiałowego przedmiaru. 

Odpowiedź: 
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a) Należy przyjąć kabel YKY5x50 o długości ok.55m-poz.5 w aktualnym przedmiarze robót 

b) Należy przyjąć przewód YDY3x2,5 o długości ok.1550m-poz.42 i poz.43 w aktualnym 

przedmiarze robót 

c) Należy przyjąć przewód YDY3x1,5 o długości ok.920m-poz.39 w aktualnym przedmiarze robót 

d) Należy przyjąć przewód YDY4x1,5 o długości ok.750m-poz.41 w aktualnym przedmiarze robót 

e) Należy przyjąć przewód YDY2x1,5 o długości ok.490m- poz. 40 w aktualnym przedmiarze robót 

f) Układanie listwy 90x40 zawarto w przedmiarze robót-poz.36 w aktualnym przedmiarze robót 

g) Gniazda w listwach przypodłogowych w pomieszczeniach biurowych montować na tynku. 

Pozostałe gniazda montować pod tynkiem. 

h)Istniejące gniazda komputerowe 230V oraz RJ45 należy ponownie zamontować w tym samym 

miejscu uwzględniając nowe listwy przypodłogowe. Przełożenie ww. gniazd dotyczy tylko 

pomieszczeń biurowych. 

i)Przegrody należy zainstalować w projektowanych listwach przypodłogowych 90x40 

montowanych w pomieszczeniach biurowych.  

j) Gniazda montowane pod tynkiem uwzględniono w aktualnym przedmiarze-poz.49 i poz.50. 

k) W poz.20 i poz.22 w zestawieniu materiałowym projektu wykonawczego należy przyjąć oprawę 

zgodnie z projektem-poz.62 i poz.65 w aktualnym przedmiarze robót. 

Pytanie 2. 

Co z uziomem i połączeniami wyrównawczymi? Czy spełniają wymagania? Brak zw zestawieniu 

przewodów Lyg. 

Odpowiedź:         

Należy przewidzieć montaż głównej szyny wyrównawczej w przyziemnej części budynku w pobliżu 

wejścia do budynku instalacji obcych (rury wodne, gazowe itp.) wraz z uziemieniem budynku. 

Połączenia wykonać linką koloru żółto zielonego typu LgY o przekroju nie mniejszym jak 6mm2 i 25mm2 

w przypadku połączeń głównych 

Montaż instalacji wyrównawczej uwzględniono w przedmiarze- poz101 w aktualnym przedmiarze robót 

W załączeniu aktualny przedmiar robót. 

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 
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