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Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w obszarze C+18,00 na potrzeby Centrum 
zapasowego. 
 
 
Poniżej odpowiedzi na pytania: 
 

1. W kosztorysie wszystkie drzwi są aluminiowe lecz w zestawieniu stolarki W06 tylko ostatnie 
drzwi są aluminiowe a reszta stalowe. Pytanie które są właściwe? 
 

Odp.:  W ofercie należy uwzględnić typ drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki W06 (drzwi stalowe). W 

przedmiarze uwzględniono błędnie drzwi aluminiowe. 
 
 
Dodatkowo termin składania ofert został wydłużony do dnia 23/05/2019r. do godziny 15:00. 
 

2. Jaki jest kolor stolarki drzwiowej ? 
 

Odp.: Kolor drzwi: szary (RAL 7035) 
 

3. Płyty dekoracyjne fakturalne o wym. 58,8x58,8x2,4 cm – brak w sklepach płyt o takich 
wymiarach. 
 

Odp.: Można stosować inne po przedstawieniu Inwestorowi 
 

4.  Na omawianej powierzchni wg. opisu mają pojawić się klapy pożarowe na kanałach 
wentylacyjnych. Otrzymany projekt SSP  nie posiada żadnych monitorowań wymaganych do 
monitorowania stanu klap. Proszę o informację o ilości, rodzaju oraz rozmieszeniu 
odcinających klap pożarowych wykonywanych w modernizowanej przestrzeni. 

 

Odp.: W omawianej przestrzeni nie występują klapy pożarowe 
  

5. Sygnalizator zewnętrzny LS/18/4/1C zasilany jest oraz sterowany z obszaru zlokalizowanego 
poza zakresem objętym modernizacją. W celu wykonania instalacji i sterowania tego 
sygnalizatora na obecnym etapie rozbudowy systemu SSP należy zasilić go z obwodu zasilacza 
ZSP/LS/18/3 i sterować jego zadziałaniem poprzez dodatkowy moduł IOM. 
 

Odp.: Opracowanie instalacji SSP jest fragmentem- uzupełnieniem , opracowania 
          wykonanego przez firmę  RS SYSTEM , powyższy fragment jest uzgodniony  
         z w/w firmą , jakiekolwiek odstępstwa uzgodnić z RS SYSTEM 
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6. Jaki kształtownik z blachy -kątownik przyścienny, ten prosty zwykły, bo są trzy rodzaje i o 
który chodzi.”? 

Odp.: Kształtowniki należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisani oraz zgodnie ze sztuka 
budowlaną 

7.  wg informacji pozyskanych na wizji rozdzielnica R/C/18 jest tylko przenoszona a wg rys. E-
68/11.1-11.3 wydaje się że ma być nowa, 

Odp.: Jest to nowa tablica w nowym miejscu 
8.  wg informacji pozyskanych na wizji zasilanie rozdzielnicy (kable) R/C/18 jest istniejące, ulega 

skróceniu i wprowadzone jest z „szachtu/kabiny” na korytarzu, jednakże rysunek 
inwetaryzacyjny (6.1) mówi, że zasilanie jest z sekcji 1 pole 7 rozdzielnicy RG a rysunek E-
68/18-02 sugeruje rozdzielnicę RGnn. Na rys E-68/18-02 jest również zamieszczony czarny 
romb, który być może symbolizuję wydłużenie a nie skrócenie linii zasilającej (brak legendy 
na rysunku). Linia o której mowa składa się z 4xYKY1x120+YKY1x70. 

Odp.: Kabel zasilający tablicę istniejący, długość ulegnie zmianie 


