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Dotyczy postępowania na wykonanie prac modernizacyjnych w branży elektrycznej w ramach 
zadania budżetowego pn.: ”Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni 

zawodniczych w przyziemiu”. 
 

 

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi: 
 

Pytanie 1 
Czy do wyceny należy przyjąć montaż, uprzednio zdemontowanych opraw ewakuacyjnych, czy też 

należy przyjąć montaż nowych opraw ewakuacyjnych w ilości 20 sztuk ? 
 

Odpowiedz: 

Należy przyjąć demontaż i ponowny montaż opraw ośw. ewakuacyjnego w ilości wynikającej z potrzeb. 
Należy również sprawdzić czas działania opraw (trwałość akumulatorów – ewentualna wymiana na 

nowe) i doprowadzić do prawidłowego działania wynikającego z przepisów w tym zakresie. W przypadku 
stwierdzenia trwałego uszkodzenia opraw, należy wymienić na nowe. 

 

Pytanie 2 
W części objętej zakresem robót zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru. Czy tą instalację również 

należy schować pod tynkiem ? 
 

Odpowiedz: 
Instalacje sygnalizacji pożaru należy schować pod tynk. Osprzęt p-poż. – n/t. 

 

 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza instalację jednej (zamiast 4) rozdzielnicy dla pomieszczeń przyziemia 
objętych zakresem zamówienia ? 

 

Odpowiedz: 
Tak, dopuszcza się montaż jednej tablicy rozdzielczej. Szczegółowy zakres robót elektrycznych do 

konsultacji i omówienia ze wskazanym przedstawicielem MOSiR Opole w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Od listew do opraw oświetleniowych i osprzętu w pomieszczeniach – instalacje wykonać 

p/t. Po zakończeniu robót elektrycznych należy bezwzględnie wykonać projekt powykonawczy. 

 
 

Pytanie 4 
Czy obecne lampy ośw. Awaryjnego mają zostać wymienione na nowe w technologii LED czy pozostają 

obecne ? 
 

Odpowiedz: 

Należy przyjąć demontaż i ponowny montaż opraw ośw. ewakuacyjnego w ilości wynikającej z potrzeb. 
Należy również sprawdzić czas działania opraw (trwałość akumulatorów – ewentualna wymiana na 

nowe) i doprowadzić do prawidłowego działania wynikającego z przepisów w tym zakresie. W przypadku 
stwierdzenia trwałego uszkodzenia opraw, należy wymienić na nowe. 

 

 
Pytanie 5 

Czy obecną instalację p.poż również należy schować pod tynk ? (nie ma o niej nic w opisie) 
 

Odpowiedz: 
Instalacje sygnalizacji pożaru należy schować pod tynk. Osprzęt p-poż. – n/t. 

 

 



Pytanie 6 

Czy nowe lampy ośw. ogólnego mają być hermetyczne świetlówkowe LED, czy plafony ? 
 

Odpowiedz: 
Należy zastosować oprawy hermetyczne świetlówkowe LED. 

 

 
Pytanie 7 

Czy nie wystarczy zrobić nową instalację tylko na jednej tablicy rozdzielczej ? Czy na pewno są tam 
potrzebne 4 szt ? 

 

Odpowiedz: 
Tak, dopuszcza się montaż jednej tablicy rozdzielczej. Szczegółowy zakres robót elektrycznych do 

konsultacji i omówienia ze wskazanym przedstawicielem MOSiR Opole w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Na cały zakres robót elektrycznych należy wykonać dokumentację powykonawczą. 

 
 

Pytanie 8 

Czy z uwagi na ilość instalacji (CO, wod-kan itp.) w ciągu korytarza przyziemia, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykonanie dla okablowania trasy kablowej pod stropem w postaci podwieszanego koryta 

kablowego, a okablowanie od koryta do opraw i gniazd prowadzić w pomieszczeniach podtynkowo ? 
 

Odpowiedz: 

Dopuszcza się układanie kabli i przewodów w listwach elektroinstalacyjnych PCV na stropach. Od listew 
do opraw oświetleniowych i osprzętu w pomieszczeniach – instalacje wykonać p/t.  

Po zakończeniu robót elektrycznych należy bezwzględnie wykonać projekt powykonawczy. 


