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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy                                  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 

z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” w związku z zapytaniem dotyczącym treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi: 

1. Proszę o potwierdzenie, że oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego mają być 

wyposażone w centralę monitoringu opraw zgodnie z pozycją 1.32 przedmiaru branży 

elektrycznej. 

Ad. 1  

Tak, potwierdzam wycenę. 

2.  Proszę o weryfikację pozycji 1.31 przedmiaru branży elektrycznej dotyczącej sterowania 

DALI. Projekt nie wskazuje opraw starowanych systemem DALI. 

Ad. 2 

Usunięto pozycję. 

3 W projekcie elektrycznym jest zapis odnośnie zabudowy rozdzielnicy głównej budynku do 

odporności ogniowej EI60, brak pozycji w kosztorysie oraz brak projektu takiej zabudowy. 

Rozdzielnica zaprojektowana jest w wiatrołapie pom. 1.1, obudowa nie jest ujęta w projekcie 
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architektonicznym a może znacząco zawęzić szerokość przejścia. Proszę o weryfikację tego 

rozwiązania. 

Ad. 3 

Uzupełniono przedmiar elektryczny o obudowę ppoż. 

4. Proszę o określenie (wraz z podaniem parametrów technicznych) co należy wycenić w pozycji 

2.25 przedmiaru branży elektrycznej „STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 

50 kg-Rzutnik + Ekran”. 

Ad. 4 

Wycenić rzutnik oraz ekran projekcyjny (3x2 m) rozwijany elektrycznie. Standard rzutnika - 

średnia półka. 

5. Proszę o określenie (wraz z podaniem parametrów technicznych) co należy wycenić w pozycji 

2.20 przedmiaru branży elektrycznej „STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-

biegunowe 16A 4 mm2 wodoszczelne - ZESTAWY GNIAZD”. 

Ad. 5  

Zestaw gniazd 2x16A/230V 2P+Z oraz 1x16A/400. 

6. Proszę o udostępnienie rzutu projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu. W przekazanej 

dokumentacji jest jedynie schemat. 

Ad. 6 

Wycenić zgodnie ze schematem. Czujki instalowane przy każdym oknie w budynku oraz drzwiach 

wejściowych 

7. Proszę o wskazanie pojemności dysków twardych rejestratora systemu CCTV. 

 

Ad. 7 

Pojemność dla zapisu 14 dniowego z poźniejszym wykasowaniem materiałów  

8. Proszę o wskazanie jakie czujki dualne systemu SSWiN stosować. W części opisowej jest zapis, 

że PIR+mikrofalowe a w schemacie, że PIR+zbicie szyby. 

Ad. 8 
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Wycenić PIR+mikrofalowe. 

9. Proszę o określenie sposobu sterowania żaluzjami elektrycznymi – brak przycisków w projekcie 

Ad. 9  

Uzupełniono przedmiar o przyciski sterujące instalowane przy drzwiach pomieszczenia sal. 

10. w przedmiarze brak prac związanych z instalacją domofonową. W opisie dokumentacji 

również nie ma tej dokumentacji, ale elementy domofonów występują na rzutach. Prosimy o 

wyjaśnienie, czy instalacja domofonowa wchodzi w zakres inwestycji. Jeśli tak, prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru 

11. w przedmiarze brak niektórych kabli/przewodów pokazanych na schematach rozdzielnic: 

YKY 5x4 do zasilania central wentylacyjnych, YKY 3x2,5 do zasilania pomp, YDY 5x4 do 

zasilania technologii, etc. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

12. w przedmiarze brakuje masztów odgromowych h=6m na dachu (lub pozycja, w których są 

ujęte jest źle opisana)  

Ad. 10, 11, 12 

W załączeniu uzupełniony przedmiar. 

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu i składaniu oferty.  

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.02.2023 r. 

Załącznik: 

1. Przedmiar-branża elektryczna. 
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