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Odpowiedź na zapytania
dot.: przetargu nieograniczonego na modernizację świetlicy w Mikowicach
Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści:
1. Jaki jest wymagany zakres robót instalacji elektrycznych? Opis w przedmiarze i w siwz jest bardzo
ogólny. Prosimy o dodatkowe i bardziej szczegółowe dane.
2. Czy należy wymienić tablicę rozdzielczą z całym oprzyrządowaniem przy wejściu do obiektu?
3. Czy należy wymienić całą istniejącą instalację przewodową?
4. W przedmiarze robót jest pozycja konstrukcji pod klimatyzację, natomiast brak klimatyzatorów.
Czy należy przyjąć do oferty klimatyzatory. Jeżeli tak to ile i o jakich parametrach?
5. Prosimy o podanie przykładowych opraw oświetleniowych które można przyjąć do oferty.
wyjaśnia, że:
1. Zakres robót obejmuje wszystkie pomieszczenia oraz oświetlenie zewnętrzne. Projekt instalacji
elektrycznej oraz jej wykonanie musi być zgodne zobowiązującymi przepisami i normami w tym
w zakresie p.poż. (uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych):
 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi
zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),
 PN-EN 12464-1;2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy
we wnętrzach,
 PE-EN 1838: 2013-11E Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
 PE-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 PE-EN 60598-2-22: 2004/A2:2010 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania
szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,
 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
Zakres robót obejmuje: rozdzielnicę z układem pomiarowo - rozliczeniowym, zalicznikową
wewnętrzną linię zasilającą, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalację gniazd
wtyczkowych, instalację ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony odgromowej.
2. Należy wymienić tablicę rozdzielczą z całym oprzyrządowaniem.
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3. Należy wymienić całą instalację przewodową wraz z zasileniem systemu alarmowego.
4. Tak, jak podano w przedmiarze robót, należy zamontować zewnętrzną konstrukcję
pod klimatyzatory z zamontowaniem pod dociepleniem instalacji odprowadzenia skroplin;
nie należy uwzględniać montażu klimatyzatorów.
5. Oprawy oświetleniowe należy dobrać odpowiednie do charakteru pomieszczeń.
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