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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni”

 

 

 Zamawiający – Gmina Cedynia – Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

udziela wyjaśnień na wnioski.:  

Pytanie nr 1 

Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie zakresu prac dotyczących montażu instalacji 

klimatyzacji. Proszę o określenie czy Zamawiający będzie oczekiwać sporządzenia 

dokumentacji z doborem urządzeń i projektem instalacji przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia czy wystarczający będzie dobór urządzeń i systemu przez producenta danego 

rozwiązania. Proszę o wskazanie jaki system klimatyzacji ma być przyjęty do wyceny. Proszę o 

określenie czy zamontowane urządzenia mają być wyposażone w funkcję tylko chłodzenia? 

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, czy montaż klimatyzacji dotyczy pomieszczeń 

(od 2.14 do 2.19)? 

Odpowiedź  

Po przeanalizowaniu pytania Zamawiający wyłącza zakres prac dotyczący wykonania 

klimatyzacji do odrębnego, późniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Wobec tego 

nie należy brać w wycenie tego zakresu prac. 

Pytanie nr 2 

W odniesieniu do wizji lokalnej - czy w związku z realizacją I Etapu Termomodernizacji (prace 

związane z dociepleniem elewacji), zwody uziemienia zostaną wykonane, a jeżeli tak to w 

jakim zakresie? Proszę o wskazanie potencjalnych miejsc włączenia uziemienia dla II Etapu 

realizacji zadania. 

Odpowiedź  

Instalacja odgromowa Budynek posiada instalację odgromową która podlega kompletnej 

wymianie. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie przewodzące części wystające ponad 

połać dachu. Pionowe przewody odprowadzające należy wykonać z drutu DFe/Zn Ø8mm i 
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prowadzić w grubościennej (o gr. ścian 5mm) niepalnej rurce z tworzywa. Całość układać pod 

warstwą ocieplenia. Przewody odprowadzające doprowadzić do złącza kontrolnego, które 

należy odtworzyć w puszce odgromowej w gruncie przy budynku. Złącze kontrolne należy 

przyłączyć do uziomu otokowego za pomocą złącza krzyżowego. Wszelkie połączenia spawane 

zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć wartości 10Ω. W 

przypadku nie uzyskania powyższego wyniku należy pogrążyć uziom pionowy z pręta 

stalowego pomiedziowanego Ø 17,2mm. np. Galmar. Połączyć go z bednarką uziomu 

otokowego. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary. Dla projektowanych kominów 

wykonać osobną systemową instalację odgromową z pionowym uziomem szpilkowym. 

W załączeniu projekt elektryczny z rozrysowaną instalacją odgromową 

Pytanie nr 3 

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis techniczny dotyczący 
wentylacji (w odniesienie do rysunków 13-16 dotyczących wentylacji). Ponadto proszę o 
wskazanie dokładnej lokalizacji szaf elektrycznych (ACC.V.8.1, ACC.V.13.1, ACC.V.15.1) oraz 
określenie sposobu sterowania nasadami. Brak załączonego do dokumentacji przetargowej 
opracowania elektrycznego związanego z wentylacją uniemożliwia wycenę robót 
elektrycznych i budowlanych. Czy nawietrzaki okienne i nawiew w drzwiach zaznaczone w 
dokumentacji kolorem czerwonym wchodzą w zakres zadania dla II etapu? 

Odpowiedź  

Instalacja wentylacji hybrydowej w  budynku – tylko w częściach z dachami skośnymi ( sale 
lekcyjne)  została przewidziana instalacja wentylacji hybrydowej. Polega ona na 
podciśnieniowym nawiewie powietrza zewnętrznego higrosterowanymi nawiewnikami 
okiennymi  do wszystkich pomieszczeń i wywiewie niskociśnieniowymi nasadami 
kominowymi , montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych wyposażonych w 
kratki wywiewne higrosterowane . W salach lekcyjnych przyjęto V=150m³/h Sterowanie 
ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia odbywać się będzie na podstawie 
pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Nawietrzaki 
okienne nie wchodzą w zakres opracowania- zostały już wykonane w etapie I. Nawietrzaków 
w drzwiach nie projektuje się. trzema strzałkami narysowano istniejący wlot powietrza przez 
istniejące otwory u dołu drzwi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Dokładna lokalizacja 
szaf elektrycznych ( te rozdzielnice są nazwane jako : RW1 , RW2 i RW3) oraz określenie 
sposobu sterowania nasadami znajduje się na rysunku E9 projektu branży elektrycznej ( w 
załączeniu) 
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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne na potrzeby termomodernizacji budynków 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 
 
Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Obowiązujące normy i przepisy prawne, 
− Umowa sprzedaży energii elektrycznej, 
− Podkłady architektoniczne, 
− Uzgodnienia branżowe. 
 
Zakres opracowania 
Zakres obejmuje: 
− Wymianę opraw oświetleniowych 
− Oświetlenie awaryjne 
− Modernizację rozdzielnicy głównej w zakresie wymiany części aparatów na nowe 
− Uziemienie rozdzielnicy głównej 
− Elektrownię solarną o mocy poniżej 40kW z urządzeniami i wyłącznikiem ppoż 
− Wymianę instalacji odgromowej 
 
Stan Istniejący 
Zespół budynków Szkolno-Przedszkolnych w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 zasilany jest przyłączem 
kablowym o napięciu U=400V i mocy umownej P=56kW. Układ pomiarowy znajduje się w 
rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej przy wejściu do budynku. 
Istniejący układ sieci odbiorczej TN-C – tzn. czterożyłowy i dwużyłowy. 
W większości pomieszczeń zainstalowane są lamy świetlówkowe ze źródłem światła w postaci 
świetlówek liniowych T8 typu: TL-D G13 18W/840 oraz TL-D G13 36W/840. Pozostałe oświetlenie to 
oprawy okrągłe montowane na sufitach i ścianach wyposażone w źródło żarowe lub świetlówkowe o 
trzonku E27 i mocy od 40W do 100W, na sali gimnastycznej oprawy metalohalogenowe o mocy 
400W. Oświetlenie terenu zrealizowane za pomocą lamp parkowych. 
Stan techniczny opraw oraz poziom natężenia oświetlenia pomieszczeń wskazuje na znaczne 
zużycie i kwalifikuje się do wymiany. 
 
Stan projektowany 
Zaprojektowano wymianę lamp oświetlenia podstawowego – ze względu na układ sieci TN-C należy 
stosować oprawy w II klasie ochronności. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zasilić ze stałej fazy z obwodów oświetleniowych danego 
pomieszczenia. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40kW z urządzeniami zlokalizowanymi w części 
strychu nieużytkowego – z wyłącznikiem ppoż.  
Kompletna wymiana instalacji odgromowej. 
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Opis techniczny 

1. Punkt przył ączenia 
Punkt przyłączenia pozostaje istniejący zgodnie z umową sprzedaży energii elektrycznej i 
świadczenia usług przesyłowych. 

2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczn ej 
Układ pomiarowy:  półpośredni w proj. rozdzielnicy głównej RG budynku. 
Lokalizacja: rozdzielnica główna RG budynku na parterze.  

3. Bilans mocy  
Moc zamówiona elektryczna z zakładu energetycznego na zespół budynków to 56kW przy napięciu 
400V. Budynek posiada zapas mocy ze względu na istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe o 
wielkości wkładki bezpiecznikowej 160A – szacowana moc przyłączeniowa 105kW 
Moc zamówiona jest wystarczaj ąca 
Wymiana oświetlenia na lampy energooszczędne LED nie generuje wzrostu mocy, powinna obniżyć 
zużycie energii na cele oświetleniowe o ok. 40%. 

4. Rozdzielnica główna RG 
Istniejąca rozdzielnica główna RG jest w stanie zadowalającym. Aby zwolnić miejsce na 
nowoprojektowane aparaty i urządzenia należy wymienić część starych gniazd bezpiecznikowych na 
nowe – o mniejszych gabarytach, wykonać zgodnie z rys. E1. 

5. PWP - przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu PWP 
Obiekt posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem wyzwalającym - zlokalizowany w 
rozdzielnicy głównej – przy wejściu głównym do obiektu. 

6. PWPV - przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu instalacji solarnej PV 
Na potrzeby zabezpieczenia obiektu przed pojawieniem się napięcia z instalacji elektrowni solarnej 
zastosowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji solarnej. Zasilanie przycisku wykonać z 
istniejącego przekaźnika faz stosowanego do zasilenia istniejącego PWP.  
Pobudzenie przycisku PWPV skutkować będzie wyłączeniem napięcia z instalacji solarnej. Do 
przycisku PWPV i rozdzielnicy RDC zlokalizowanej na strychu należy doprowadzić przewód 
bezhalogenowy ognioodporny typu HDGs2x1,5 PH90/FE180 układany na uchwytach E90. 
Lokalizacja przycisku przy wejściu głównym do budynku obok istniejącego przycisku PWP 

7. Układ sieci zasilaj ącej 
Układ sieci zasilającej TN-C.  
Projekt nie obejmuje wymiany okablowania i dostosowania całej sieci zasilającej to układu TN-S.  
Rozdzielnicę główną należy przygotować na przejście z układu TN-C na TN-S, w tym celu szynę 
PEN rozdzielnicy RG za pomocą LgY50 połączyć z uziemieniem obiektu, rezystancja uziomu nie 
może być większa niż 10Ω. 

8. Instalacja o świetleniowa 
Zgodnie z audytem energetycznym należy dokonać wymiany istniejących lamp oświetleniowych na 
nowe. Wymieniono oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy 
oświetleniowe LED należy traktować jako przykładowe z możliwością zamiany na inne o 
równoważnych parametrach tak aby uzyskane za pomocą ich oświetlenie było zgodne z normą, 
minimalna gwarancja na oprawy to 5lat. 
W pomieszczeniach gdzie projektowana ilość opraw jest mniejsza od istniejącej przewody zasilające 
należy zabezpieczyć szybkozłączkami żelowymi pod tynkiem. Każde pomieszczenie podlegające 
wymianie podlega szpachlowaniu po bruzdach i malowaniu sufitu.  
Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem: 
Sala lekcyjna, biuro, gabinet lekarski, zmywalnia, przygotowalnia, obieralnia  500lx 
Świetlica, wydawka         300lx  
Archiwum, pom. techniczne, WC,  pom. socjalne, szatnie     200lx 
Hol, klatka schodowa, magazyn, poczekalnia, komunikacja    100lx 
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9. Instalacja o świetlenia ewakuacyjnego 
Zgodnie z opisem branży architektonicznej przewidziano oświetleniowe ewakuacyjne E>=5lx. Celem 
oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób 
przez stworzenie warunków widzenia umożliwienia identyfikacji i użycie dróg ewakuacyjnych. Oprawy 
ewakuacyjne działające przez okres min. 1 godziny od zaniku napięcia. Czas załączania t<1 sek. Nad 
drzwiami wyjściowymi zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem „WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE”. Zastosować oprawy typu ciemnego. 
Zasilanie opraw wykonać z obwodów oświetleniowych z których są zasilane oprawy oświetlenia 
podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego zaprojektowano w II klasie ochronności. 
Przewody układać podtynkowo na wysokości >2,3m od podłogi. Instalację oświetlenia wykonać 
przewodem YDYp3x1,5mm2. 

10. Instalacja uziemiaj ąca 
Należy odtworzyć uziom otokowy płaskownikiem FeZn 25x4. Zastosować złącza kontrolne gruntowe. 
Jako główną szynę uziemiającą GSU przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny w 
rozdzielnicy głównej RG budynku. Do szyny przyłączyć: 
− szynę PE rozdzielnicy RG, 
− części przewodzące konstrukcji i wyposażenia budynku. 

11. Instalacja odgromowa 
Budynek posiada instalację odgromową która podlega kompletnej wymianie. Do instalacji 
odgromowej podłączyć wszystkie przewodzące części wystające ponad połać dachu. 
Pionowe przewody odprowadzające należy wykonać z drutu DFe/Zn Ø8mm i prowadzić 
w grubościennej (o gr. ścian 5mm) niepalnej rurce z tworzywa. Całość układać pod warstwą 
ocieplenia. Przewody odprowadzające doprowadzić do złącza kontrolnego, które należy odtworzyć  
w puszce odgromowej w  gruncie przy budynku. Złącze kontrolne należy przyłączyć do uziomu 
otokowego za pomocą złącza krzyżowego. Wszelkie połączenia spawane zabezpieczyć przed 
korozją. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć wartości 10Ω. W przypadku nie uzyskania 
powyższego wyniku należy pogrążyć uziom pionowy z pręta stalowego pomiedziowanego Ø 
17,2mm. np. Galmar. Połączyć go z bednarką uziomu otokowego. Po wykonaniu instalacji wykonać 
pomiary. 
Dla projektowanych kominów wykonać osobną systemową instalację odgromową z pionowym 
uziomem szpilkowym. 

12. Ochrona przepi ęciowa  
Ochronę przepięciową należy zrealizować poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych 
klasy 1+2, które należy zamontować w RG na każdej fazie.  

13. Instalacja fotowoltaiczna PV 
Projektowany obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 40kW. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z projektowaną instalacją 
elektryczną obiektu w rozdzielnicy głównej RG. Instalacja fotowoltaiczna projektowana jest z układem 
zabezpieczającym w systemie (instalacja typu ON-GRID) – całość energii wykorzystana na potrzeby 
własne budynku. 
Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów: 

• modułów fotowoltaicznych umieszczonych na dachu, 
• inwertera fotowoltaicznego, 
• rozdzielnicy fotowoltaicznej prądu stałego (RDC) i prądu zmiennego (RAC), 
• okablowania prądu stałego (DC) i zmiennego (AC), 
• rozdzielnica RDC wyposażona w wył. ppoż z przyciskiem przy RG (PWPV) 

Rozdzielnica prądu stałego (RDC), zmiennego (RAC) oraz inwerter umieszczone zostaną na 
nieużytkowym strychu w pobliżu projektowanych paneli. 

14. Uwagi ko ńcowe 
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami technicznymi. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
dokumentację powykonawczą oraz próby funkcjonalne, pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, 
pomiarów i badań należy wykonać protokoły i załączyć je do dokumentacji powykonawczej.  
Próby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objąć: 
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− Działanie ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia, ciałgość przewodu 

ochronnego), 
− Rezystancja izolacji przewodów i kabli, 
− Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej, 
− Próby funkcjonalne sterowania instalacją elektryczną. 

 
Opracował: 

mgr inż. Łukasz Stawirej 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Pan Mirosław PIETRASZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0044/13

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-9EI-UZ9-BT4 *

Podpis jest prawidłowy
























