
 

 

 
1. Proszę o precyzyjne określenie co jest przedmiotem postępowania przetargowego. Zaproszenie dotyczy 

zatytułowane jest jako: „PRZEBUDOWA BUDYNKU STUDIÓW RADIOWYCH - ETAP 4.1”, z załączoną 
dokumentacją dotyczącą wyłącznie zagospodarowania terenu, natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ 
zapisano, że zakresem jest „Przebudowa pomieszczeń 101÷105, 107÷110, 127 na 1 piętrze budynku, 
klatki schodowej K-2 oraz wymianą stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową część 1 w 
oparciu o pomocnicze przedmiary część 1. Montaż klimakonwektorów w pomieszczeniach 101÷105, 
107÷110, 127 oraz dodatkowo 111 w zakresie określonym na podstawie pomocniczych przedmiarów 
część 2 na podstawie dokumentacji projektowej część 2.” 
 
Treść zał. nr 2 do SIWZ, par.1 ust.1 został omyłkowo sformułowany niewłaściwie.  
Prawidłowa treść zał. nr 2 do SIWZ, par.1 ust.1 brzmi: 
 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku studiów radiowych (etap 4.1)”, 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót  ogólnobudowlanych 
przy zagospodarowaniu terenu przed wejściem głównym do rozgłośni od strony ul. Wojska 
Polskiego. 

 
 

2. Na schemacie instalacji kontroli dostępu zaznaczono RGNN oraz szafę RACK jako punkty z których należy 

wyprowadzić przewody. Zwracam się z prośbą o załączenie trasy tych instalacji, oraz o podanie sposobu 

prowadzenia przewodów wewnątrz budynku (załączony opis na rys. E03 nie jest wystarczający do 

przygotowania rzetelnej wyceny). 

Zgodnie z opisem technicznym:  

„Kontroler należy zainstalować w pomieszczeniu Serwerowni 17, na wysokości 1,8m ( górna krawędź 

obudowy). Zasilanie wykonać z rozdzielnicy RGNN z zabezpieczeniem MCN104E, C 4A. Kontroler 

należy wpiąć do magistrali komunikacyjnej monitorującej cały system kontroli dostępu na terenie 

obiektu.  

Punkt dostępowy RS_PD-5 obejmuje kontrolą dostępu obustronną furtkę  na terenie obiektu. 

Lokalizacja furtki wskazana na rysunku E01.” 

Zasilanie kontrolera wykonać należy z wykonać z RGNN (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 13). 

Zgodnie z uwagami SKD na rysunku E03: 

„3. Przewody instalacji KD układać w rurkach osłonowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, na 

drabinkach kablowych oraz podtynkowo w  rurkach osłonowych, a następnie w orurowaniu 

osłonowym na zewnątrz budynku do projektowanej furtki. 

4. Magistralę od kontrolera doprowadzić do pomieszczenia Serwerowni 17 i podłączyć do sieci LAN 

poprzez konwerter RS485/Ethernet.” 

 

3. Na rysunku E02 kabel zasilający YKY 5x16mm2 z RG do TO1/1 ma mieć zabezpieczenie 60A. Czy 

projektant miał na myśli wartość z typoszeregu 63A? Czy istniejący aparat zabezpieczający niniejszy 

kabel pozwala na montaż wkładek o wartości 63? Jeżeli nie o proszę o wskazanie aparatu 

zabezpieczającego 60A oraz potwierdzenie, że zmieści się on w istn. RG. 

Tak, chodziło o typoszereg 63A. Zgodnie z opisem: „Istniejącą rozdzielnicę główną RG należy 

wyposażyć w podstawę bezpiecznikową  o prądzie znamionowym minimum 63A”. 



 

 

4. Czy specyfikacja i wyposażenie rozdzielnic stacjonarnych podana w opisie technicznym br. Elektrycznej 

na str. 8 i 9 dotyczy projektowanych skrzynek RS1, RS2? 

Tak 

5. Proszę o wskazanie trasy (proszę załączyć rzut) i sposobu układania przewodów i kabli wewnątrz 

budynku na poszczególnych odcinkach/w pomieszczeniach z szafki sterowania oświetleniem do 

projektowanych obiektów na zewnątrz budynku. 

Przewidziano zasilanie odbiorów z tablicy TO 1/1 jak to odbywa się obecnie. 

Obwody oświetleniowe są rozbudowywane.  

6.  

7. Czy w rozdzielni RGNN jest miejsce na projektowane zabezpieczenie systemu kontroli dostępu? 

W trakcie realizowania projektu przewidywano miejsce na projektowanie zabezpieczenie.  

8. Do jakiej tablicy na parterze budynku należy doprowadzić przewody dla sygnału DMX (SST 1.3.1 strona 

6)? Proszę również o wskazanie trasy i sposobu układania przewodów wewnątrz budynku w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

Na rysunku branży architektury „projekt wykonawczy zagospodarowania terenu” wskazano trasę i 

wypusty dla instalacji DMX. 

9. Czy w istniejącej szafce oświetlenia zewnętrznego jest wystarczająca ilość miejsca na zabudowanie 

projektowanych aparatów (rys E02)? 

Jeśli jako szafkę oświetlenia zewnętrznego rozumie się tablicę TO 1/1 to w projekcie przewidziano 

miejsce na zabudowanie projektowanych aparatów. 

10. Zwracam się z prośbą o podanie sposobu sterowania słupka parkingowego. 

Sterowanie słupka parkingowego odbywać się będzie za pomocą jednostki (szafki) sterującej słupka 

będącej rozwiązaniem producenta słupka. Słupek musi być wyposażony w oświetlenie (LED) 

zapewniające jego bezpieczną eksploatację i widoczność po zmroku w stanie wysunięcia. Automatyka 

słupka powinna zapewnić jego wysunięcie w sposób bezpieczny dla ludzi i pojazdów po czasie zwłoki 

regulowanym w zakresie 15 sekund – 2 minuty (orientacyjnie) od sygnału schowania oraz umożliwiać 

manualne zablokowanie słupka w pozycji schowanej (niedostępne dla osób postronnych). Sygnał 

schowania słupka (styk zwierny) pochodzić będzie z istniejącego systemu kontroli dostępu i będzie 

przekazywany bezprzewodowo. Odbiornik systemu kontroli dostępu zostanie dostarczony przez 

Zamawiającego.  

11. Proszę o podanie parametrów i wyposażenia projektowanej SSS (szafki sterowania słupka). 

Jak w pytaniu 10. 

12. Proszę o podanie parametrów oświetlenia w przeszklonym pylonie wejściowym. 

W projekcie przewidziano zasilanie pylonu wejściowego jak urządzenia wyposażonego w źródło 

światła.  

13. Czy logo znajdujące się na projektowanym pylonie wejściowym ma być dodatkowo podświetlane?  



 

 

Nie. Wytyczne projektowe przedstawione na rys. 6D pylonu zakładają, że logo podświetlane będzie „ 

od tyłu” źródłem światła umieszczonym we wnętrzu szklanej kostki; 

 

14. W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert o 14 dni. 

Zamawiający zmienił termin składania ofert z 2020-03-26, godzina: 11:30 na 2020-04-02, godzina: 

11:30. 


