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Sopot, dn. 26.10.2020 

20/ZAP/PI/2020 

do Oferentów 

Dotyczy: przetargu nr 20/ZAP/PI/2020 z dnia 8 października 2020 r. na: 
„Przebudowę budynku administracyjno-warsztatowego z częścią garażową na 
budynek biurowy – Sopot, ul. Grottgera 7”                      

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Oferentów dotyczące treści 
Indywidualnych Warunków Zamówienia zwanych dalej „IWZ”. Zamawiający 
przekazuje treść zapytań i odpowiedzi (część nr 7) poniżej. Pytania i odpowiedzi są 
numerowane kolejno (w kolejności wpływania pytań do Zamawiającego). 

Pytanie nr 55  

Brak rysunków rozdzielni RG, R1 i RW nie można wycenić wartości urządzeń chyba, 
że dostarcza je zamawiający. 

Odpowiedź na pytanie nr 55 : 

Zamawiający informuje, że rysunki znajdują się w 
zal_7_do_iwz_projekty_wykonawcze -> PROJEKT- ELEKTRYKA_wyk -> .dwg -> 
PW_IE-GROTTGERA-ROZDZIELNICE. 
 
 
Pytanie nr 56  

Brak rysunku instalacji gniazd wtyczkowych, komputerowej i telefonicznej na 
obiekcie. 

Odpowiedź na pytanie nr 56 : 

Zamawiający informuje, że rysunki znajdują się w  
zal_7_do_iwz_projekty_wykonawcze -> PROJEKT- ELEKTRYKA_wyk -> .dwg -> 
PW_IE - GROTTGERA_06.2018_OS-ELE 
 
 
Pytanie nr 57  

Kto dostarcza oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego; przedmiar zawiera 
dostawę centralki monitoringu dla opraw awaryjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 57 : 

Zamawiający informuje, że:  
-  oprawy oświetlenia podstawowego dostarcza Inwestor, 
- oprawy awaryjne wraz z centralką monitorującą dostarcza Wykonawca. 
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Pytanie nr 58  

Brak informacji o przekroju i długości kabli wlz do zasilania rozdzielni R1 i RW. 

Odpowiedź na pytanie nr 58 : 

Zamawiający informuje, że integralną częścią dokumentacji projektowej są 
rzuty z rozmieszczonymi urządzeniami. 
 
 
Pytanie nr 59  

W przedmiarze zawarto łączną długość przewodów kabelkowych bez podania typu 
przewodów (czy są wszystkie jako niepalne) i przekroju przewodów oraz 
światłowodu.  Przedmiar poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 77, 138.  

Odpowiedź na pytanie nr 59 : 

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w IWZ Przetarg, 
przedmiar należy traktować wyłącznie pomocniczo. Typy przewodów zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz rysunkami technicznymi. 
 
 
Pytanie nr 60  

Brak spisu wyposażenia szafy dla instalacji komputerowej, CCTV. 

Odpowiedź na pytanie nr 60 : 

Zamawiający informuje, że: 
-  szafę komputerową dostarcza Inwestor, 
- CCTV – dostarcza Wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
rysunkami technicznymi. 
 
Pytanie nr 61  

Przedmiar zawiera nieprecyzyjne informacje dotyczące wyposażenia centrali : poz.88 
przedmiaru  

Odpowiedź na pytanie nr 61 :  

Zamawiający informuje, że wyposażenie centrali ma być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz rysunkami technicznymi.  
 

 
 


