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Siechnice, 1 października 2019 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie 
budynku pasywnego. 

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 594004-N-2019 z dnia 05.09.2019 r.) 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z 
późn. zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 
postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

Pytanie 9: 
W projekcie IE brak informacji o grubości koryt kablowych. W przedmiarach podano gr. blachy 1,5 
mm. Wg wykonawcy grubość ta może być przewymiarowana . Prosimy o informację jaką grubość 
blachy tras kablowych należy wycenić w ofercie 

Odpowiedź na pytanie 9: 
W zestawieniu materiałów wskazano parametry koryt kablowych (wysokość i szerokość). Grubość 
blach 1,5mm 

Pytanie 10: 
Zgodnie z projektem wszystkie trasy kablowe, zostały zaprojektowane na drogach pożarowych. 
Wykonawca informuje, że zgodnie z §258 warunków technicznych należy w tych pomieszczeniach 
zastosować kable zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 o reakcji na ogień B2-slb,dl,al. Proszę o 
informację czy należy wycenić okablowanie zgodnie z projektem czy w wykonaniu bezhalogenowym 

Odpowiedź na pytanie 10: 
Zgodnie z projektem 

Pytanie 11: 
Czy do oferty należy wycenić osprzęt w kolorze białym? 

Odpowiedź na pytanie 11: 
Tak, biały. 

Pytanie 12: 
Wykonawca informuje, że przy montażu osprzętu na ścianach GK mogą rniejscowo występować 
niewielkie szczeliny pomiędzy ramką a ścianą. Aby uniknąć takiej sytuacji należało by zastosować 
ramki do karton-gipsu. Czy w ofercie należy wycenić ramki w standardzie wyższym do karton-gipsu? 

Odpowiedź na pytanie 12: 
Do montażu w ścianach G-K należy stosować osprzęt dedykowany do tego typu ścian 



Pytanie 13: 
Proszę o podanie lokalizacji szafy sterowania automatyki RZS wraz z informację o sposobie jej 
zasilenia 

Odpowiedź na pytanie 13: 
W pomieszczeniu rozdzielni głównej 

Pytanie 14: 
Prosimy o potwierdzenie, że szafę RZS nie należy wyposażyć w zasilacz UPS. 

Odpowiedź na pytanie 14: 
O ile dostawca nie wymaga dla ochrony sterownika, to nie jest wymagany. 

Pytanie 15: 
Prosimy o potwierdzenie, że dla systemu BMS nie należy dostarczyć żadnych paneli sterowniczych 
lub stacji roboczych PC z monitorem do obsługi systemu 

Odpowiedź na pytanie 15: 
Jeśli w projekcie nie były wskazane, to nie. Należy jednak przewidzieć sterowanie lokalne wraz z 
wizualizacją stanu pracy z szafy automatyki. 

Pytanie 16: 
Prosimy o potwierdzenie, że dla systemu BMS nie należy dostarczyć oprogramowania dla 
użytkownika z licencją na 1 stanowisko 

Odpowiedź na pytanie 16: 
System BMS należy dostarczyć z licencją oprogramowania na 1 stanowisko 

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią 
integralną treść SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

podpis Zamawiającego 


