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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 8) poniżej. Pytania i odpowiedzi są 
numerowane kolejno (w kolejności wpływania pytań do Zamawiającego). 

 
Pytanie nr 62  

Proszę o udostępnienie kompletnego projektu wykonawczego w formacie pdf. 

Odpowiedź na pytanie nr 62 :  

Zamawiający informuje, że razem z odpowiedziami na pytania oferentów (część 
nr 8) na stronie internetowej Spółki został udostępniony kompletny projekt 
wykonawczy elektryczny w wersji pdf. Powyższe jest spowodowane 
sygnalizowanymi przez Oferentów niejednoznacznościami związanymi z 
odczytywaniem tej części dokumentacji. Pozostałe projekty wykonawcze są 
dostępne w plikach dwg, których odczytanie umożliwiają ogólnodostępne 
darmowe przeglądarki plików dwg.  
 
 
Pytanie nr 63  

Jeżeli w zakresie zamówienia jest przesunięcie szafki SO - proszę o określenie 
zakresu prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 63 :  

Zamawiający informuje, że przesunięcie szafki oświetleniowej nie wchodzi w 
zakres zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 64  

Proszę o określenie zakresu prac związanego z montażem ładowarki samochodów - 
o ile jest w zakresie robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 64 :  

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż ładowarki samochodów nie 
wchodzi w zakres zamówienia. 
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Pytanie nr 65  

Proszę o określenie zakresu prac oświetlenia zewnętrznego. 

Odpowiedź na pytanie nr 65 :  

Zamawiający informuje, że oświetlenie zewnętrzne jest po za zakresem 
zamówienia. W zakresie Wykonawcy będzie jedynie wyprowadzenie, zgodnie z 
projektem elektrycznym, przewodu zasilającego na zewnątrz budynku. 
Zakładana długość przewodu 20m.  
 
 
Pytanie nr 66  

Z zakresu dostawy wyłączone są oprawy oświetleniowe wewnętrzne - czy również 
awaryjne i ewakuacyjne z systemem monitoringu? 

Odpowiedź na pytanie nr 66 :  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57. 
 
 
Pytanie nr 67 

Z zakresu dostawy i montażu wyłączone są ogniwa fotowoltaiczne - czy same 
ogniwa, czy również falownik, optymalizator, ochronniki itp. oraz konfiguracja i 
uruchomienie systemu? 

Odpowiedź na pytanie nr 67 :  

Zamawiający informuje, że fotowoltaika jest w całości po za zakresem 
zamówienia. W zakresie Wykonawcy będzie jedynie wyprowadzenie, zgodnie z 
projektem elektrycznym, przewodu z RG do pomieszczenia nr 35. 
 
  
Pytanie nr 68  

Z zakresu dostawy i montażu wyłączone są elementy aktywne serwerowni i szafy 
rack - czy montaż paneli rozdzielczych z podłączeniem, dostawa i montaż AP 
wchodzi w zakres zamówienia? Proszę o określenie granicy wyłączenia zakresu 
robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 68 :  

Zamawiający informuje, że dostawa elementów serwerowni i szafy rack, montaż 
paneli rozdzielczych z podłączeniem, dostawa i montaż AP – nie wchodzi w 
zakres zamówienia. 
 

 
 
 
 


