
 

 

W związku z wpłynięciem w dniu 12 lipca br. o godzinie 23:28 za pośrednictwem poczty e-mail 

pytań dotyczących ogłoszonego zapytania na „Modernizację i wymianę instalacji elektrycznej 

oraz teletechnicznej w budynku Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 

(MOK), poniżej przesyłam pytania i odpowiedzi.  

 

1. Jaka ma być ilość lumenów z oprawy /podano ilość lumenów ze źródła/ dla wszystkich opraw. 

2. Na stronie producenta brak jest oprawy RUBIN 42100 lm / również nie podano dla tej oprawy 

mocy/. 

3. W opisie jest montaż gniazd 3-faz. Brak w przedmiarze. 

4. W opisie jest montaż instalacji RTV / z antenami / oraz AV. W przedmiarze brak tych instalacji. 

5. W opisie jest naklejanie oznaczeń drogi ewakuacyjnej. W przedmiarze brak jest tej pozycji. 

6. W opisie są wyłączniki i gniazda IP44. W przedmiarze brak tej pozycji. 

7. W opisie są połączenia wyrównawcze, LSW, GSW. W przedmiarze brak tych pozycji. 

8. W opisie jest ułożenie przewodów teletechnicznych w peszli w tynku. Brak tej pozycji w przed-

miarze. 

9. Brak w przedmiarze wyposażenia instalacji sygnalizacji pożaru: centrali, czujek dymu, modu-

łów sterująco-monitorujących, wyłączników ROP, sygnalizatorów SAP/ jest jedynie przewód 

ale inny niż podany w opisie/. 

10. W opisie jest przewód HTKSH. Brak w przedmiarze. 

11. Brak w przedmiarze parametryzowania linii dozorowych. 

12. Brak w przedmiarze instalacji oddymiania. 

13. Brak w przedmiarze detekcji gazu w kotłowni. 

14. W opisie jest przewód UTP. W przedmiarze F/UTP. Który jest właściwy. 

15. W opisie jest kabel YKY 7X2X0,5. Brak w przedmiarze. 

16. W instalacji alarmowej mają być zwykłe czujki podczerwieni, czy dualne? 

17. Brak w instalacji alarmowej klawiatury, anteny do połączeń z ochrona itp. 

18. Brak bliższych informacji nt automatu bramowego. 

19. Jakie prace poza instalacyjne będzie wymagał Zamawiający, n.p.: 

- Wynoszenie i wnoszenie mebli, wyposażenia. 

- Malowanie po instalacyjne 

- inne 

20. Czy Zamawiający będzie wymagał jedynie wykonania prac zgodnie z przedmiarem, czy też 

cały zakres prac wskazany w opisie?. Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o wyma-

gany zakres prac. 

21. Jakie parametry opraw oświetleniowych będą brane pod uwagę w przypadku zmiany sugero-

wanego przez Zamawiającego producenta opraw / Luxiona / 



 

22. Dla instalacji alarmowej i SSP brak akumulatorów 

23. Brak uruchamiania linii dozorowych i uruchamiania systemów teletechnicznych 

24. W opisie jest UPS. W przedmiarze jest jedynie montaż okablowania bez: 

- UPS-a 

- bypassa 

- wyłącznika EPO 

 
 
Odp. 1 i 2. 
W zakres zapytania ofertowego nie wchodzi zakup przez Wykonawcę opraw oświetleniowych 
a jedynie montaż opraw zakupionych przez Zamawiającego. 
Odp. 3. 
W zakres modernizacji instalacji elektrycznej pierwszego i drugiego piętra wchodzi montaż dwóch 
gniazd 3-fazowych. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy. Przedmiar 
robót stanowią dokumenty poglądowe i pomocnicze. 
Odp. 4.  
Zakres zapytania nie dotyczy montażu instalacji RTV i LAN. Zamawiający błędnie uwzględnił 
w zapytaniu te instalacje. 
Odp. 5.  
Nie wchodzi w zakres zapytania. Jedynie naklejenie piktogramów na oprawach ewakuacyjnych 
zgodnie z projektem. 
Odp. 6,7,8. 
Szczegółowy zakres robót – określa projekt budowlano-wykonawczy. Przedmiar robót stanowią 
dokumenty poglądowe i pomocnicze. 
Odp. 9.  
W zakres zapytania ofertowego  I i II piętra wchodzi tylko montaż oprzewodowania. 
Odp. 10.  
Szczegółowy zakres robót – określa projekt budowlano-wykonawczy. Przedmiar robót stanowią 
dokumenty poglądowe i pomocnicze. Wykonać zgodnie z projektem. 
Odp. 11.  
Szczegółowy zakres robót – określa projekt budowlano-wykonawczy. Przedmiar robót stanowią 
dokumenty poglądowe i pomocnicze.  
Odp. 12.  
Nie dotyczy. Nie ma w zakresie zapytania ofertowego. 
 Odp. 13.  
Nie dotyczy. Nie ma w zakresie zapytania ofertowego. 
Odp. 14.  
Stosować zgodnie z projektem. Można przyjąć przewód F/UTP. 
Odp. 15.  
Stosować przewód YKY 3x2,5 – do zasilenia bramy, pozostałe przewody zgodnie z projektem. 
Odp. 16.  
Zakres modernizacji dotyczy tylko I i II piętra. Dotyczy wykonania montażu oprzewodowania instalacji 



 

alarmowej I i II pietra, czujki PIR dualne. 
Odp. 17.  
Zakres modernizacji dotyczy tylko I i II piętra. 
Odp. 18.  
Należy przyjąć standardowy automat bramowy średniej klasy do bramy przesuwnej o max. wadze 
bramy do 500 kg i zasilaniu 230V.  
Odp. 19.  
Wykaz prac zawarty w Zapytaniu Ofertowym – Warunki Zamówienia - Rozdział VI. Opis przedmiotu 
zamówienia - Zakres pkt.2. 
Odp. 20.  
Zakres zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
Odp.21.  
Zgodnie z zapytaniem oprawy oświetleniowe zostaną zakupione przez Zamawiającego. 
Odp. 22.  
Zakres dotyczy wykonania modernizacji na I i II piętrze budynku. Wykonawca we własnym zakresie 
określi niezbędne ilości urządzeń i materiałów potrzebnych do wykonania tych prac.  
Odp. 23.  
W opisie projektu dział - Uwagi końcowe:  cytuję: Po zrealizowaniu wszelkich prac montażowych 
wykonać należy wszelkie wymagane przepisami pomiary i próby ruchowe. 
Odp. 24.  
Nie dotyczy, ponieważ zapytanie dotyczy modernizacji I i II piętra, a UPS znajduje się na parterze. 
Zakup UPS nie wchodzi w zakres całej modernizacji, jedynie wykonanie montażu okablowania na 
parterze. 
 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na 
dzień 19 lipca 2018 r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
19 lipca 2018 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Mareckiego Ośrodka Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, pok. 3 (parter). 
 

 


