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Pytania do SIWZ zadania: 
 
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół 
Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek”   
 
 
Pytanie nr 1.  
 
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego brak schematu rozdzielnicy RG – 
prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
 
RG wymienia ENERGA w ramach umowy przyłączeniowej należy wykonać WLZ z projektowanej RG do 
Projektowanej RGH trasę pokazano na rys uszczegółowienie WLZ, który został zamieszczony na stronie 
internetowej. 
 
Pytanie nr 2 
 
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego brak schematu rozdzielnicy TG-H – 
prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
 
Załącznik schemat jednokreskowy TGH - został zamieszczony na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 3 
 
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego brak schematu rozdzielnicy TO-H – 
prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
 
Załącznik schemat jednokreskowy TOH - został zamieszczony na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 4 
 
W przedmiarze dla instalacji elektrycznej występuje montaż tylko jednej rozdzielnicy. Prosimy o uzupełnienie 
pozycji dla pozostałych rozdzielnic. 
 
Odpowiedź: 
 
Rozdzielnie TGH pozycja 10d1 poprawionego kosztorysu - został zamieszczony na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 5 
 
W związku z tym, że na żadnym ze schematów nie ujęto linii zasilającej rozdzielnicę RG-H prosimy o 
wyjaśnienie czy pozycja 7d.1 odnosi się do układania kabla zasilającego rozdzielnicę TG-H z RG? 
 
Odpowiedź: 
 
Należy wykonać WLZ z projektowanej RG(wykona ENERGA) do Projektowanej RGH trasę pokazano na rys 
uszczegółowienie WLZ  
Zasilenie RGH oraz puszki do zasilania wentylację (rezerwa w porozumieniu z inwestorem w przyszłości 
może być wentylacja mechaniczna) pozycja 15d2 poprawionego kosztorysu. 
W/w rys. zostały zamieszczone na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 6 
 
W jakiej pozycji przedmiaru ujęto układanie przewodu YDY 54 mm2 dla instalacji siłowej? 
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Odpowiedź: 
 
Puszki do zasilania wentylację (rezerwa w porozumieniu z inwestorem w przyszłości może być wentylacja 
mechaniczna) pozycja 15d2 poprawionego kosztorysu, który został zamieszczony na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 7 
 
W jakiej pozycji przedmiaru ujęto układanie przewodów LGYzo 25mm2 oraz LGYzo6 mm2 dl instalacji 
połączeń wyrównawczych? 
 
Odpowiedź: 
 
LGY 25 ujęto w pozycji 46 poprawionego kosztorysu. 
LGY 6  ujęto w pozycji 47 poprawionego kosztorysu. 
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 zamieszczone na stronie internetowej. 
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