
1. Rozdział 3 SIWZ wskazuje, że szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarach, 

projekcie i STWIOR. Proszę o określenie zakresu dla części 2 dla robót elektrycznych 

gdyż projekt obejmuje cały budynek wraz z remontem pomieszczenia 012 z nowymi 

rozdzielniami TP.  

Nowe rozdzielnice TP znajdują się na pierwszym piętrze i je obejmuje 

opracowanie. Należy je zasilić odpowiednio z RGNN   i TUPS znajdujących się w 

pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej 013.  

2. Czy w zakresie Części 2 instalacji elektrycznej wchodzi wykonanie zasilania 

klimakonwektorów wyłącznie na 1 piętrze w pomieszczeniach 101÷105, 107÷110, 127, 

111?  

Tak. Należy je wykonywać zgodnie z projektem „PROJEKT WYKONAWCZY 

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla obiektu 

Polskiego Radia Szczecin”.  

3. Zasilanie klimakonwektorów w pom. 101÷105, 107÷110, 127, 111 jest projektowane z 

nieistniejącej rozdzielni w maszynowni, czy w związku z tym należy rozbudować 

rozdzielnię elektryczną na 1 piętrze o dodatkowe dwa obwody zasilające 

klimakonwektory z w/w pomieszczeń?  

Należy wykonywać zgodnie z projektem „PROJEKT WYKONAWCZY 

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla obiektu 

Polskiego Radia Szczecin” .  

4. Zwracam się z prośbą o załączenie rzutów z lokalizacją tablicy RGNN, oraz trasy 

kablowej zasilanej z niej projektowanej tablicy TO 2.1 i TK 2.1  

Rzuty z lokalizacją tablicy RGNN znajdują się w projekcie:   

” Projekt instalacji elektrycznej i teleinformatycznej - ETAP III "A" (parter)  

Przebudowa budynku B wraz z zagospodarowaniem terenu 70-481 

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73, dz. nr 122/01 obr. 1024 Rys. nr 

1.  

Zasilanie tablic TO 2.1 i TK 2.1 należy wykonać wykorzystując istniejące szachty 

elektryczne.    

5. Czy w tablicy RGNN znajduje się dostatecznie dużo miejsca na montaż zabezpieczenia 

kabla zasilającego tablicę TO 2.1 i TK 2.1? Proszę podać typ i rodzaj projektowanych 

zabezpieczeń w rozdzielni RGNN  

Tak, miejsce jest przygotowane.  



Zgodnie z opisem, strona 7:„Instalacja w budynku pracować będzie w systemie 

TN-S. Zasilanie projektowanej tablicy TO 2.1 odbywać się będzie wewnętrzną linią 

zasilającą (WLZ) wykonaną kablem YKY 5x10mm2, wychodzącą z rozdzielnicy 

głównej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu w rozdzielni elektrycznej 13. Należy 

rozbudować rozdzielnicę główną RG o podstawę bezpiecznikową LR603 z 

bezpiecznikami 25A. Zasilanie projektowanej tablicy TK 2.1 odbywać się będzie 

wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) wykonaną kablem YKY 5x10mm2, 

wychodzącą z tablicy UPS TUPS zlokalizowanej w pomieszczeniu w pomieszczeniu 

rozdzielni elektrycznej 13. Należy rozbudować tablicę UPS TUPS o podstawę 

bezpiecznikową LR603 z bezpiecznikami 25A. Przewiduje się wykonanie tablic TO 

2.1 oraz TK 2.1 jako szafy montowane podtynkowo, rozmiary tablic oraz 

wyposażenie zgodnie z rysunkami E3 oraz E4.”  

6. Proszę o szczegóły wykończenia powierzchni na klatce K-2 po wykonanych bruzdach 

na potrzeby oprzewodowania i montażu urządzeń.  

Szczegóły wykończenia powierzchni w K-2 podano w opisie do architektury, 

konstrukcji i wnętrz - w pkt 8.6;  

7. Proszę o załączenie schematu sekcji p.poż RGNN, oraz trasy kablowej zasilania centrali 

odymiania klatki schodowej K2.   

Schemat sekcji p.poż RGNN jest obiektem odrębnego opracowania, proszę pobrać 

go u Inwestora. Trasy instalacji oddymiania układać podtynkowo, a tam gdzie nie 

jest to możliwe natynkowo w rurkach osłonowych unikając prowadzenia linii 

dozorowych równolegle z przewodami energetycznymi.   

8. Czy w rozdzielni jest dostateczna ilość miejsca na montaż zabezpieczenia zasilania dla 

projektowanej centrali oddymiania klatki schodowej K2?  

Tak, miejsce jest przygotowane.  

9. W związku z projektowaną siecią strukturalną zwracam się z prośbą o wskazanie 

lokalizacji (na rzucie) centralnego punktu dystrybucyjnego.   

W budynku projektuje się budowę instalacji okablowania strukturalnego 

instalacji teleinformatycznej w topologii gwiazdy z centralnym punktem 

dystrybucyjnym umieszczonym w pomieszczeniu serwerowni (pom B17) na 

parterze budynku. Istniejące szachty kablowe umożliwiają dodanie nowych 

przewodów.  

10. W jaki sposób należy układać instalację sieci strukturalnej (rurki, korytka, p/t)? Proszę 

o wskazanie trasy kablowej.   



W rurkach podtynkowo. Do zestawów w podłodze instalację prowadzić w rurkach 

ICTA w posadzce. Należy możliwie wykorzystywać istniejące trasy kablowe.  

11. W związku z rozbudową centralnego punktu dystrybucyjnego proszę o informację 

czy w istniejącej szafie RACK jest dostatecznie dużo miejsca dla projektowanych 4 szt. 

patchpaneli oraz 4 szt. organizerów kabli? Proszę załączyć rzut elewacji centralnego punktu 

dystrybucyjnego. 

Miejsce jest przygotowane.  Rzut elewacji w załączniku (Rys 1.)  

12. Czy w wycenie należy uwzględnić patchcordy i urządzenia aktywne (brak informacji w 

projekcie)?   

Patchcordy należy uwzględnić. Urządzenia aktywne – nie.  

  


