
W nawiązaniu do odpowiedzi  z dnia 6.03.2019 r.  jakie udzielił  Zamawiający w br.  elektrycznej  pragniemy
przypomnieć:

1) art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) nakłada na zamawiającego obowiązek
opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznacznego i wyczerpującego, za pomocą dostatecznie
dokładnych i  zrozumiałych określeń, uwzględniając  wszystkie wymagania i  okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty,

2) art. 31 ust. 1 ustawy PZP stanowi, iż zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za
pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W związku z powyższym „Wizja lokalna” na którą powołuje się Zamawiający nie  znajduje zastosowania i nie jest
odpowiedzią na brak rzetelnej dokumentacji . Poniżej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia następujących kwestii:
1. (…)-  przewody  niskonapięciowe  układać  w  korytach  elektroinstalacyjnych  dwudzielnych  PCV  z  systemowymi
elementami ich połączeń, montowanymi na ścianie pod warstwą wygłuszenia o większym przekroju, umożliwiającym
ewentualną ingerencją w przyszłości- do pomieszczenia realizatora dźwięku ułożyć skrętkę 2xS/UTP –  Prosimy o
wskazanie  tras  koryt  elektroinstalacyjnych  oraz  określenie  przekroju  koryt?  Powołując  się  na  zapis  o
charakterze  informacyjnym  przedmiaru  na  jakiej  podstawie  Zamawiający  oszacował  ilość  wpisaną  do
przedmiaru?
2. (…)- ze względu na obciążenie szafy dystrybucyjnej (lokalizacja przy scenie) mocą 10kW (wg dostawcy systemu)
należy  wyprowadzić  zasilanie  z  rozdzielnicy  T1  (za  sceną)  przewodem  YDY 5x4mm2  +  S  303  C20A.  System
nagłośnienia sterowany z  pomieszczenia akustyka – na piętrze przy wejściu na salę wielofunkcyjną,  - Prosimy o
załączenie  dokumentacji  określającej  lokalizację  pomieszczenia  akustyka  wraz  z  oznaczoną  lokalizacją
sterownika.  Prosimy  o  wskazanie  trasy  kabla?  Powołując  się  na  zapis  o  charakterze  informacyjnym
przedmiaru na jakiej podstawie Zamawiający oszacował ilość wpisaną do przedmiaru?
3.  (…) - ustawienie poszczególnych elementów nagłośnienia uzgadniać z użytkownikiem  –  Prosimy o określenie
ilości elementów nagłośnienia oraz wskazanie w dokumentacji lokalizacji tych elementów.
4. (…) - szczegółowe rozwiązania techniczne ustalać z dostawcą przedmiotowego systemu – W jaki sposób ustalić
rozwiązania techniczne skoro jeszcze nie jest wybrany dostawca przedmiotowego systemu?
5. Ponownie prosimy o wskazanie lokalizacji osprzętu elektrycznego (włączników i gniazdek) lub o potwierdzenie, że
przedmiar ma jedynie charakter informacyjny i ilości należy przyjąć z załączonej dokumentacji projektowej?


