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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową 

infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  

 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamawiający przekazuje 

wyjaśnienia do treści SWZ. 

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.08.2021 r.: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres proc objęty niniejszym postępowaniem przetargowym 

określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z przedmiarami, a nie projekt, który 

obejmuje całość zagadnienia pn." Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego 

w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na 

rolbę.". Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że udostępnione przedmiary są materiałem 

pomocniczym i mogą podlegać modyfikacjom. Zakres prac objęty przedmiarem różni się od 

zakresu wskazanego w SWZ. 

2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z wewnętrznymi liniami zasilającymi 

wymienionymi w przedmiarze, zwłaszcza z kablem YAKXS 0,6/1kV 4*50mm2, który na rys 

E.01 występuje, jako istniejący. 

3. Prosimy o doprecyzowanie zasilania tablicy rozdzielczej TR, gdyż w opisie oraz na 

schemacie ideowym zasilania (E.01) pokazano kabel YKY 0,6/1kV 5*25mm2 natomiast na 

schemacie E.11 pokazany jest kabel YKY 0,6/1kV 5*16mm2. 

4. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z obwodem 11 rozdzielnicy TR. 

W przedmiarze, w poz. 15 jest dostawa i montaż 2 szt. zegarów, natomiast brak jest 

jakichkolwiek informacji na temat typów tych zegarów oraz ich lokalizacji na obiekcie. 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż zegarów nie są objęte tym zadaniem. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma 

do wykonania instalacji przycisków przeciwpożarowego wyłączenia prądu "PWP", zgodnie 

z rys. E.02. Przedmiar obejmuje jedynie montaż kabli do przycisku "PWP". 

6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie nie obejmuje dostawy i montażu 

zasilań oraz rozdzielnic TN i TN-1. 

 

 



Odpowiedzi: 

Ad. 1.: 

Ofertę należy sporządzić w oparciu o zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia i 

uszczegółowiony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót należy 

traktować jako element pomocniczy do sporządzenia oferty. 

Ad. 2.: 

Kabel YAKXS 0,6/1kV 4*50mm2 dotyczy rozdzielni TN. 

Ad. 3.: 

Należy przyjąć kabel YKY 0,6/1kV 5*25mm2. 

Ad. 4.: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem dostawy i montażu zegarów. 

Ad. 5.: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem instalacji przycisków przeciwpożarowego 

wyłączenia prądu. 

Ad. 6.: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem dostawy i montażu zasilań oraz rozdzielnic 

TN i TN-1. 

 

Przewodniczący komisji przetargowej 

Michał Piotrowski 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. https:// platformazakupowa.pl/transakcja/486241 

2. a/a 


