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WYJAŚNIENIE NR 2

Dotvczv: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont
oświetlenia sali sportowej US - Szczecin ul. Felczaka 3c

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:
Pytanie 1:
Która z rozdzielnic podlega wymianie, ponieważ są trzy - jedna ze sterowaniem oświetlenia
jest na sali, a dwie z zabezpieczeniami sąna korytarzu przy szafie z pucharami.
Odpowiedź:
Wszystkie trzy rozdzielnice, tj. jedna na sali sportowej i dwie w korytarzu przed salą
podlegaj ą wymianie na nowe.

Pytanie 2:
Czy przewody pomiędzy szafką sterującą a zabezpieczeniami znajdującymi się na korytarzu
też podlegają wymianie?
Odpowiedź:
Tak. Wszystkie przewody pomiędzy szafką sterującą a zabezpieczeniami podlegają
wyrniarue.

Pytanie 3:
W którym miejscu po wykonaniu prac mają znajdować się zabezpieczenia sali?
Odpowiedź:
Zabezpieczenia sali mają znajdować się w rozdzielnicy w korytarzu przed salą.

Pytanie 4:
Po oględzinach stwierdziłem, że przewody oświetleniowe nie są prowadzone w rurkach - czy
nowa instalacja ma być w rurkach?
Odpowiedź:
Nie. Instalacja nie musi być prowadzona w rurkach.

Pytanie 5:
Czy oświetlenie awaryjne ma być tylko nad drzwiami wyjściowymi z piktogramami?
Odpowiedź:
Nie. Oświetlenie awaryjne ma obejmować salę sportową i siłownię oraz drogę ewakuacyjną z
siłowni.



Pytanie 6:
Czy siłownia też podlega wymianie oświetlenia?
Odpowiedź:
Tak. Instalacja oświetlenia też podlega wymianie.

Pytanie 7:
Czy do tablicy wyników też trzeba wykonać nową instalację?
Odpowiedź:
Tak. Tablica wyników wymaga nowego obwodu zasilania.

Jednocześnie Zamawiający informuje o wyznaczeniu nowego terminu składania ofert na
dzień: 15.07.2013r. (poniedziałek) do godz. 12:30, oferty otwarte zostaną tego samego
dnia o godz. 13:00, miejsce bez zmian.
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