
Prudnik, dnia 2009-11-16 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Nr post: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 391372-2009 z dnia 10.11.2009 
 

Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik, 

tel./ fax 077 4362995, 
 

Nazwa zamówienia publicznego: 
 

 „Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urządzeń oraz instalacji komputerowej 

sali zajęć praktycznych przy ul. Prężyńskiej 3-5-7”. 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ: 
 
Pytanie:  

Nr 1. 

Prosimy o udostępnienie schematów instalacji elektrycznych które mają być prowadzone w 

piwnicy? 
Nr 2. 

Czy dopuszczalne jest zastosowanie materiałów o tych samych parametrach ale innego 

producenta niż podane w przedmiarze?  
Nr 3. 

Czy dostawa kabli krosowych oraz urządzeń aktywnych jest również częścią tego przetargu ?  
Nr 4. 

W przedmiarze w pozycji 48 jest mowa o instalowaniu gniazd wtykowych podwójnych 

DATA (45szt.) Takich gniazd nie ma, czy wobec tego należy montować dwa gniazda 
pojedyncze DATA w zamian, przy czym zmieni się obmiar z 45szt. na 90 szt. w przedmiarze 

lub prosimy Zamawiającego o podanie producenta i numeru wymaganych gniazd?  
Nr 5. 

Prosimy o informacje czym się należy kierować w przygotowaniu oferty: przedmiarem czy 

schematami i specyfikacją techniczną. Ponieważ występują pewne nieścisłości?  
 

Nazwa Przedmiar Schemat Schemat 

rozdzielnic 

Zestaw gniazd wtyk. 3x16A+N+ PE 30szt 17szt 24szt 

Gniazda podwójne nt. 2 bieg. (zasilanie urządzeń 
obróbki ręcznej, maszyn krawieckich i krajalni)  

14szt. 28szt.  

Gniazda pojedyncze nt.2 bieg. (zasilanie urządzeń 

obróbki ręcznej, maszyn krawieckich i krajalni)  

brak 14szt.  

Rozdzielnice NT. 4szt. 6szt.  

Wyłącznik różnicowo-prądowy z czł. Nadprąd P312 
B10 30AC 

24szt 20szt.  

Wyłącznik różnicowo-prądowy z czł. Nadprąd P312 

B16 30AC 

1szt. 2szt.  

Wyłącznik różnicowo-prądowy P304-25-30 AC 14szt. 11szt.  

Wyłącznik nadprądowy S303 B6 A 17szt. 10szt  

Wyłącznik nadprądowy S303 B10 A 12szt. 10szt  

Wyłącznik nadprądowy S303 B16 A 1szt. 3szt.  

 



Odpowiedź na Pytania: 

 
Odp. Nr 1         

Schemat piwnicy stanowi odrębny załącznik do niniejszej odpowiedzi pod nazwą „Piwnice”. 
Instalację należy włączyć do przygotowanych zabezpieczeń w istniejących tablicach TG oraz 
TP. 

 
Odp. Nr 2 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów o tych samych parametrach innych producentów 
 
Odp. Nr 3 

Zakres prac według opisu robót pkt. 1 - 6 i rysunków. Dostawa materiałów do tych prac 
wchodzi w zakres zamówienia.  

 
Odp. Nr 4 

Tego typu gniazda są produkowane, na przykład przez firmę Legrand Polska nr kat. 077152 z 

ramką podwójną nr kat. 078814 
 

Odp. Nr 5 

Przedstawione pozycje materiałowe z przedmiaru robót są zgodne ze schematami ideowymi. 
Jedynie w pozycji wyłącznika różnicowo-prądowego P312 B16 – 30AC należy przyjąć 2 

szt.  
 

 

 

 

 

 

Podpisał kierownik jednostki: 
                     Dyrektor Szkoły 

                mgr Danuta Czernika 

 


