
O D P O W I E D Z I NR 13

z dnia 24.06.2015 roku 

Dotyczy Branży budowlanej

PYTANIE NR 1

W związku z pracami odbywającymi się w obszarze (m.in. dostawa i montaż stropu pośredniego 

P2E)  niecki basenowej prosimy o informację czy zrzut i napełnienie wodą niecki basenowej jest po

stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Tak, po stronie Zamawiającego.

Dotyczy Branży elektrycznej

PYTANIE NR 1

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący agregat prądotwórczy który ma zapewniać zasilanie 

rezerwowe na remontowanym obiekcie nie jest objęty gwarancją w ramach gwarancji udzielanej na

remontowany budynek.

ODPOWIEDŹ

Tak, nie jest objęty gwarancją

PYTANIE NR 2

Prosimy o wyjaśnienie czy należy ujmować w wycenie koszty wymiany kabli opisanych na 

schemacie rozdzilni RG (rys. E-10) jako “ISTNIEJACE”, doprowadzonych do następujących 

obiektów: Oświetlenie zewnętrzne, Szatnia basenu otwartego, stacja uzdatniania wody basenu 

otwartego, kortów tenisowych, zaplecza gospodarczego, oświetlenia terenów zielonych, stacji 

pogodowej, budynków warsztatów mechanicznych, stacji uzdatniania wody basenu krytego, 

zasilania lodowiska, zasilania rozdzielnicy imprez artystycznych na terenach zielonych.

ODPOWIEDŹ

Proszę przyjąć do wyceny. Powyższe są to kable istniejące jednakże podczas trwania 

remontu mogą ulec uszkodzeniu

PYTANIE NR 3

Prosimy o udostępnienie niezależnego opracowanie doboru elektroakustyki i zrozumiałości mowy 

dla systemu DSO o którym mowa w pkt. 6.2 projektu instalacji słaboprądowych.



ODPOWIEDŹ

Opracowanie wykonane jako przykład do wglądu w pracowni projektowej. Obliczenia 

wykonane na urządzeniach dedykowanych firm może wpływać na przetarg ( podanie nazw 

własnych)

PYTANIE NR 4

Prosimy o wskazanie typu kabla łączącego układ SZR 1600A z Rozdzielnią RnN (rys. E-01)

ODPOWIEDŹ

Zastosowano kabel 3x (2x YAKY 1x240)+YAKY 1x240

PYTANIE NR 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do typu kabla jakim należy wykonać przyłącz projektowanej

stacji trafo. Na rysunku E-01 podano kabel 3xYHAKXs 1x70, a w opisie do projektu zasilania hali 

sportowej w punkcie 1.1 podano kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm2. Prosimy o podanie właściwego 

przekroju i typu kabla SN.

ODPOWIEDŹ

Zastosować 3x XRUHAKXS 1x120mm²

PYTANIE NR 6

Prosimy o potwierdzenie, że przyłącz SN jest poza zakresem składanej oferty, lub o udostępnienie 

warunków przyłączenia do sieci energetycznej SN 20kV.

ODPOWIEDŹ

Przyłącze SN jest poza zakresem opracowania

PYTANIE NR 7

Z uwagi na podanie 2 typów kabli dla jednej linii zasilającej prosimy o potwierdzenie, że linię 

kablową od układu SZR 630A do rozdzielni RnN należy wykonać kablem 2xYAKY4x240 (rysunek 

E-01).

ODPOWIEDŹ

Potwierdzam rodzaj kabla

PYTANIE NR 8

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji materiałów do rozbiórki podlegających zwrotowi 

Zamawiającemu, co pozwoli na oszacowanie realnych kosztów prac demontażoywch.



ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przeprowadził inwentaryzacji materiałów do rozbiórki

PYTANIE NR 9

Prosimy o informację czy materiały instalacji nisko i silnoprądowych nie wymienione w Tomie nr  III,

Rozdział 3, punkt nr 3 również mają podlegać demontażowi i zwrotowi (np. głośniki, czujki p.poż, 

kamery, rejestratory A-V, szafy istniejącego systemu nagłośnieniowego, elektroniczne tablice 

wyników, rurki elektroinstalacyjne, metalowe korytka kablowe) do Zamawiającego, czy 

Zamawiający zdemontuje i zutylizuje je we własnym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Tak, podlegają demontażowi i zwrotowi do Zamawiającego

PYTANIE NR 10

Zamawiający w Tomie III w Rozdziale nr 3, pkt 3 podał, że przekazanie materiałów z rozbiórki ma 

nastąpić protokolarnie z określeniem ich rodzaju i ilości. W związku z powyższych prosimy o 

informację czy Zamawiający będzie dokonywał odbioru wszystkich urządzeń wymienionych i nie 

wymienionych w/w punkcie nr 3 bez względu na ich stan techniczny, czy też dokona własnej 

selekcji i pozostawi część materiałów do utylizacji Wykonawcy i na jego koszt.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokona selekcji przekazywanych materiałów i podejmie decyzje co do 

utylizacji.

PYTANIE NR 11

Z uwagi na przeznaczenie oświetlenia hali do prowadzenia zawodów sportowych oraz transmisji 

telewizyjnych HDTV, prosimy o podanie istotnych wymaganych parametrów dla naświetlaczy hali 

sportowej oznaczonych na rzutach oświetlenia jako: A2 MIDI 400W, A2 MAXI 100W, S2 MAXI 

100W, R3 MAXI 1000W.

ODPOWIEDŹ

Oprawa oświetleniowa typ 1, A2 Midi

Naświetlacz asymetryczny 1 x HIT-DE 400W, obudowa z wysokociśnieniowego odlewu 

aluminium lakierowana proszkowo na kolor srebrny (preferowany zbliżony do RAL 

9007), odbłyśnik aluminiowy młotkowany, klosz szklany ze szkła hartowanego i 

bezpiecznego otwierany na zawiasach i dociśnięty do obudowy w co najmniej 2 

miejscach, statecznik konwencjonalny z wyłącznikiem termicznym, zapłonnik z funkcją 

zliczania impulsów, kondensator kompensacyjny, współczynnik mocy co najmniej 0.9, 

uchwyt montażowy ze stali galwanizowanej lakierowany proszkowo na kolor srebrny 



(preferowany zbliżony do RAL 9007) wyposażony w podziałkę kątową do regulacji kąta 

nachylenia oraz w system blokowania wybranego położenia, filtr oddychający, 

powierzchnia boczna co najwyżej 0.08 m2, masa niewiększa niż 18 kg, sprawność 

oprawy co najmniej 65%, światłość maksymalna w płaszczyźnie głównej dla kąta co 

najmniej 44o, IP66, IK09, I klasa ochronności elektrycznej, deklaracja zgodności CE, 

certyfikaty ENEC i VDE

Oprawa oświetleniowa typ 2, A2 Maxi

Naświetlacz asymetryczny 1 x HIT-DE 1000W, obudowa z wysokociśnieniowego 

piaskowanego odlewu aluminium kolor naturalny aluminium, odbłyśnik aluminiowy 

młotkowany, klosz szklany ze szkła hartowanego i bezpiecznego, statecznik 

konwencjonalny zewnętrzny IP65 z wyłącznikiem termicznym i kompensacją mocy 

biernej co najmniej 0.9, zapłonnik z funkcją zliczania impulsów, uchwyt montażowy ze 

stali galwanizowanej wyposażony w podziałkę kątową do regulacji kąta nachylenia oraz

w system blokowania wybranego położenia, filtr oddychający, dostęp do komory lampy

beznarzędziowo od tyłu oprawy bez konieczności otwierania/demontażu klosza, 

powierzchnia boczna co najwyżej 0.13 m2, masa niewiększa niż 22.1 kg, sprawność 

oprawy co najmniej 74%, światłość maksymalna w płaszczyźnie głównej dla kąta co 

najmniej 60o, IP65, IK08, I klasa ochronności elektrycznej, deklaracja zgodności CE, 

certyfikaty ENEC i VDE

Oprawa oświetleniowa typ 3, S2 Maxi

Naświetlacz symetryczny 1 x HIT-DE 1000W, obudowa z wysokociśnieniowego 

piaskowanego odlewu aluminium kolor naturalny aluminium, odbłyśnik aluminiowy 

młotkowany z deflektorem antyolśnieniowym, klosz szklany ze szkła hartowanego i 

bezpiecznego, statecznik konwencjonalny zewnętrzny IP65 z wyłącznikiem termicznym 

i kompensacją mocy biernej co najmniej 0.9, zapłonnik z funkcją zliczania impulsów, 

uchwyt montażowy ze stali galwanizowanej wyposażony w podziałkę kątową do 

regulacji kąta nachylenia oraz w system blokowania wybranego położenia, filtr 

oddychający, dostęp do komory lampy beznarzędziowo od tyłu oprawy bez 

konieczności otwierania/demontażu klosza, powierzchnia boczna co najwyżej 0.25 m2, 

masa niewiększa niż 19.8 kg, sprawność oprawy co najmniej 69%, światłość 

maksymalna w płaszczyźnie głównej dla kątów między 0 a 5o, IP65, IK08, I klasa 

ochronności elektrycznej, deklaracja zgodności CE

Oprawa oświetleniowa typ 4, R3 Maxi

Naświetlacz obrotowosymetryczny 1 x HIT-DE 1000W, obudowa z wysokociśnieniowego 

odlewu aluminium lakierowana proszkowo na kolor srebrny (preferowany zbliżony do 

RAL 9007), odbłyśnik aluminiowy anodowany połyskliwy fasetonowy z deflektorem 

antyolśnieniowym, klosz szklany ze szkła hartowanego i bezpiecznego, statecznik 

konwencjonalny zewnętrzny IP65 z wyłącznikiem termicznym i kompensacją mocy 



biernej co najmniej 0.9, zapłonnik z funkcją zliczania impulsów, uchwyt montażowy ze 

stali galwanizowanej lakierowany proszkowo na kolor srebrny (preferowany zbliżony do

RAL 9007) wyposażony w podziałkę kątową do regulacji kąta nachylenia oraz w system 

blokowania wybranego położenia, filtr oddychający, brak przestrzeni powietrznej 

między obudową a odbłyśnikiem, dostęp do komory lampy beznarzędziowo od tyłu 

oprawy bez konieczności otwierania/demontażu klosza poprzez pokrywę pełniącą 

jednocześnie rolę radiatora, powierzchnia boczna co najwyżej 0.12 m2, masa niewiększa

niż 13.5 kg, sprawność oprawy co najmniej 83%, światłość maksymalna w płaszczyźnie 

głównej dla kąta 0o niewiększa niż 1652 cd/klm, IP65, IK09, I klasa ochronności 

elektrycznej, deklaracja zgodności CE

Oprawa oświetleniowa typ 5, M LED

Oprawa rastrowa do wbudowania M600 LED, obudowa z blachy stalowej nierdzewnej 

lakierowana proszkowo na kolor biały, raster antyolśnieniowy błyszczący wykonany z 

aluminium MIRO w klasie ochrony przed olśnieniem CAT 2 (maksymalna luminancja 

oprawy co najwyżej BAP 65 120 cd/m2), moc elektryczna czynna oprawy co najwyżej 

40W, strumień świetlny oprawy w 25oC co najmniej 4010 lm, skuteczność świetlna 

oprawy w 25oC co najmniej 100lm/W, masa niewiększa niż 3.6 kg, temperatura barwowa 

4000K, trwałość co najmniej 50 000h L80/B50, zasilacz elektroniczny, wysokość oprawy 

co najwyżej 56 mm, IP20, I klasa ochronności elektrycznej, deklaracja zgodności CE

Oprawa oświetleniowa typ 6,  LED

Oprawa hermetyczna liniowa nabudowana/zwieszana LED, obudowa z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym barwionego na szaro (preferowany zbliżony do RAL 

7035), klosz ochronny z wewnętrzną strukturą pryzmatyczną wykonany z PMMA, rozsył 

szeroki, podłączenie elektryczne oprawy bez konieczności otwierania za pomocą 

poliamidowego gniazda osadzonego w oprawie oraz wtyczki dostarczanej w komplecie 

z oprawą, zawiesia i uchwyty do montażu nabudowanego ze stali szlachetnej V2A 

dostarczane w komplecie z oprawą, moc elektryczna czynna oprawy co najwyżej 36W, 

strumień świetlny oprawy w 25oC co najmniej 4210 lm, skuteczność świetlna oprawy w 

25oC co najmniej 117lm/W, masa niewiększa niż 2.6 kg, temperatura barwowa 4000K, 

trwałość co najmniej 50 000h w 25oC L90/B50, zasilacz elektroniczny AC/DC, IP66, I 

klasa ochronności elektrycznej, nominalny zakres pracy dla temperatur otoczenia od 

-25 do +40oC, deklaracja zgodności CE, certyfikat ENEC

Oprawa oświetleniowa typ 7, Downlight XL

Oprawa wbudowana typu downlight LED, klosz ochronny rozpraszający opalizowany rozsył

szeroki, podłączenie elektryczne oprawy bez konieczności otwierania za pomocą kabla 

2x0.75 mm2 dostarczanego w komplecie z oprawą, średnica oprawy niewiększa niż 236 

mm, moc elektryczna czynna oprawy co najwyżej 19W, strumień świetlny oprawy w 

25oC co najmniej 1970 lm, skuteczność świetlna oprawy w 25oC co najmniej 104lm/W, 



masa niewiększa niż 1.2 kg, temperatura barwowa 4000K, trwałość co najmniej 50 000h 

L70/B50, zasilacz elektroniczny, montaż w sufitach o grubości od 1 do 25mm, wysokość

oprawy co najwyżej 81 mm, IP54, II klasa ochronności elektrycznej, deklaracja 

zgodności CE

Oprawa oświetleniowa typ 8,  Mini LED

Oprawa wbudowana typu downlight LED, odbłyśnik z tworzywa sztucznego z napylonym 

aluminium, średnica oprawy niewiększa niż 172 mm, moc elektryczna czynna oprawy 

co najwyżej 23W, strumień świetlny oprawy w 25oC co najmniej 1810 lm, skuteczność 

świetlna oprawy w 25oC co najmniej 79lm/W, masa niewiększa niż 1.9 kg, temperatura 

barwowa 4000K, trwałość co najmniej 50 000h L70/B10, zasilacz elektroniczny, montaż 

w sufitach o grubości od 1 do 40mm, wysokość oprawy co najwyżej 155 mm, II klasa 

ochronności elektrycznej, deklaracja zgodności CE, certyfikaty ENEC i VDE

Oprawa oświetleniowa typ 9, Comfit M

Oprawa nabudowana/zwieszana liniowa 3 x T5 49W, obudowa z blachy stalowej nierdzewnej

lakierowana proszkowo na kolor srebrny (preferowany zbliżony do RAL 9007), raster 

antyolśnieniowy aluminiowy, maksymalna luminancja oprawy niewiększa niż BAP 65 

5000 cd/m2  klosz przezroczysty wykonany z PC, sprawność oprawy co najmniej 61%, 

masa niewiększa niż 9.7 kg, IP20, I klasa ochronności elektrycznej, deklaracja 

zgodności CE, certyfikat „Ball protection”

PYTANIE NR 12

Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania dla zasilacza UPS 60kVA.

ODPOWIEDŹ

UPS 120 kVA z czasem 5 min

PYTANIE NR 13

Prosimy o wskazanie lokalizacji centrali wentylacyjnych w celu oszacowania prawidłowej trasy 

kablowej do zasilania w/w urządzeń.

ODPOWIEDŹ

Lokalizacja central wentylacyjnych została określona na rys E-09

PYTANIE NR 14

Proszę o podanie parametrów siłowników do drzwi napowietrzających systemu oddymiania klatki 

schodowej.

ODPOWIEDŹ

Doboru siłowników należy dodkonać tak, aby były w pełni zintegrowane z systemem 



oddymiania. Szczegóły techniczne:

- przystosowany do oddymiania

- duży kąt otwarcia

- skok 616 mm dla 300 N

- czas otwarcia nie całe 60 sekund

- przekładnia o wysokiej wydajności

- elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie

- inteligentny system konsol umożliwiający montaż napędu na wewnętrznej lub 

bocznej stronie ościeżnicy

- gniazdo programowania

- niski pobór prądu i wysoka sprawność

- możliwe wykonanie w kolorze (RAL, DB)

Dane techniczne:

- siła: pchania 300 N, ciągnięcia 50 N, ryglowania 500 N,

- napięcie zasilające: 24 V DC (+ 25% / - 15%),

- prędkość otwierania przy obciążeniu nominalnym: 19,2 mm/s,

- skok nominalny 616mm,

- kąt otwarcia: 125°,

- prąd progowy (wyłączający) 1,32 A,

- pobór prądu przy pełnym obciążeniu 1,2 A,

- deklaracja CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP

PYTANIE NR 15

Proszę o podanie istotnych parametrów dla wzmacniaczy mocy oraz innych urządzeń szafy 

zasilająco-sterującej systemu DSO.

ODPOWIEDŹ

Dobór urządzeń wraz z parametrami podano w p. 6.8 opisu instalacji teletechnicznych

PYTANIE NR 16

Proszę o podanie istotnych parametrów dla rejestratorów systemu CCTV.

ODPOWIEDŹ

Wymagania podano w p. 11.2 opisu instalacji teletechnicznych

PYTANIE NR 17

Proszę o podanie wielkości (pojemności) matrycy dysków systemu CCTV.



ODPOWIEDŹ

Zastosować 6 TB

PYTANIE NR 18

Proszę o podanie parametrów szafy z wyposażeniem systemu okablowania strukturalnego.

ODPOWIEDŹ

Parametry zgodnie ze schematami T5, T6, T7

PYTANIE NR 19

Czy w zakresie dostawy są urządzenia aktywne systemu okablowania strukturalnego, jeśli tak, to 

prosimy o podanie istotnych parametrów dla w/w urządzeń.

ODPOWIEDŹ

Do ustalenia z Inwestorem. Projekt nie zakłada dostawy urządzeń aktywnych


