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Pytania do SIWZ zadania: (powtórzenie pytań: pytania_do_siwz_ 9) 
 
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych 
oraz mieszkańców Gminy Osiek”   
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Pytanie nr 1.  
 
W udostępnionej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej brakuje schematów rozdzielnic RG, TG-H oraz 
TO-H. 
 
Odpowiedź: 
 
RG wymienia ENERGA w ramach umowy przyłączeniowej należy wykonać WLZ z projektowanej RG do 
Projektowanej RGH trasę pokazano na rys uszczegółowienie WLZ. 
Załącznik schemat jednokreskowy TGH 
Załącznik schemat jednokreskowy TOH 
W/w rys. zostały załączone jako załączniki na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 2 
 
Na otrzymanych rysunkach nie jest pokazane umiejscowienie rozdzielnicy RG przez co nie jest możliwe 
określenie długości kabla YAKY-żo 5x50 mm2 zasilającego rozdzielnicę TG-H. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy wykonać WLZ z projektowanej RG do projektowanej RGH kablem YKY 5x50 trasę pokazano na rys 
uszczegółowienie WLZ. 
W/w rys. został załączony jako załącznik na stronie internetowej. 
 
 
Pytanie nr 3 
 
Ponadto na rysunkach nr 1 i nr 4 brakuje oznaczeń typów opraw oświetleniowych. Natomiast z opisu 
technicznego instalacji elektrycznej punkt 3.6 nie wynika jasno, które oprawy należy przyjąć w odpowiednich 
pomieszczeniach a tym bardziej niemożliwe jest określenie ich ilości. 
 
Odpowiedź: 
 
Typy oraz ilości opraw pokazano na rys : 
Uszczegółowienie opraw parter 
Uszczegółowienie opraw piętro 
oraz pokazano, ujęto i zestawiono na poprawionym kosztorysie oraz zestawieniu materiałów. 
W/w dokumenty  zostały załączone jako załączniki na stronie internetowej. 
 
INSTALACJE SANITARNE 
 
Pytanie nr 4 
 
W opisie technicznym pkt. 5.1 dotyczącym przyłącza wodociągowego jest zapis, że zostało zaprojektowane z 
rur ø 32PE, zaś na rysunku projektowym nr 3, że należy je wykonać z rur ø 40PE. Proszę o sprecyzowanie 
średnicy rur, z których należy wykonać przyłącze wodociągowe? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć zgodnie z rys. projektowym nr 3, tj. rur ø40 PE. 
 
Pytanie nr 5 
 
W SIWZ jest zapis, że kosztorysy ofertowe należy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów robót. Po 
sprawdzeniu projektów z przedmiarami okazało się, że długość przyłącza wodociągowego wg przedmiaru 
wynosi 12,75 mb, zaś wg projektu 47,50 mb a co za tym idzie zmianie ulegną ilości robót ziemnych z 
wykonaniem przyłącza. 
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Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć długość przyłącza zgodnie z projektem, tj. 47,50 mb. 
 
Pytanie nr 6 
 
W SIWZ jest zapis, iż kosztorysy ofertowe należy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów robót. W 
opisie technicznym pkt.5.1 jest zapis, iż wszystkie przewody instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej należy 
ocieplić otuliną, w przedmiarze w elemencie 1.2 (instalacja wodociągowa wewnętrzna – woda zimna) nie ma 
pozycji dotyczącej izolacji rurociągów. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć, zgodnie z opisem technicznym, wszystkie przewody instalacji wody zimnej i ciepłej 
użytkowej należy ocieplić otuliną. 
 
Pytanie nr 7 
 
Wg rysunków projektowych nr 4 ÷ 6 instalacje wody zimnej i ciepłej użytkowej należy wykonać z rur 
polipropylenowych, zaś Wg opisu technicznego pkt. 5.1 że zaprojektowano w/w instalacje z rur PE-Xe Rehau 
Rautitan his. Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać instalację wody zimnej i ciepłej 
użytkowej? 
 
Odpowiedź: 
 
Instalację wody zimnej i cieplej należy wykonać zgodnie z opisem technicznym – tj. z rur PE-Xe Rehau Rautitan 
his. 
 
Pytanie nr 8 
 
W udostępnionej dokumentacji projektowej instalacji sanitarnej brakuje rysunku nr 1 i 15. 
 
Odpowiedź: 
 
W/w rys. są umieszczone na stronie internetowej (patrz część sanitarna – rys. nr 1 – instalacje c.o. – 
rozwinięcie1). 
 
Pytanie nr 9 
 
Wg rysunków projektowych nr 13 ÷ 16 instalacje c.o. (zasilanie i powrót) należy wykonać z rur 
polipropylenowych, zaś wg opisu technicznego pkt. 5.3 że zaprojektowano w/w instalacje z rur Rehau Rautitan 
stabi/his/pink (PE-X/AI/PE). Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać instalację c.o.? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć instalację c.o. (zasilanie i powrót) zgodnie z opisem technicznym pkt. 5.3, tj. z rur Rehau 
Rautitan stabi/his/pink (PE-X/AI/PE). 
 
 
 
 

Osiek Marek Bukowski 
 
 


