
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie 

budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Skrzydło D Parter – Znak sprawy: 

DA.340.15.22 

 

 

Odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1: 

 „Otrzymałem dokumentacje z projektem wykonawczym branży elektrycznej i niskoprądowej, w 

załączonych przez Państwa przedmiarach nie ma nic wspomnianego o : 

- systemie sygnalizacji pożaru, 

- systemie oddymiania, 

- systemie okablowania strukturalnego, 

- systemie sieci bezprzewodowej wifi, 

- systemie sygnalizacji włamania i napadu (alarm) 

- systemie telewizji dozorowej CCTV i monitoringu wewnętrznego” 

Odpowiedź 1:  

System sygnalizacji pożaru oraz system oddymiania uwzględniono w dokumentacji SWZ, natomiast 

zostały one omyłkowo pominięte w przedmiarze. 

 

Pytanie 2: 

„w segmencie "D" pomieszczenie nr RD1/02 zmieniło funkcję z pom. ekspozycji/wystawy na salę 

lekcyjną, czy rodzaj oświetlenia nie powinien być zmieniony z H na oprawy ośw. typu T zgodnie z legendą 

opraw?” 

Odpowiedź 2:  

W dokumentacji brak jest informacji co do funkcji użytkowania pomieszczeń. Planowane jest 

wykorzystanie pomieszczeń m.in. do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

Pytanie 3: 

„w segmencie "D" pomieszczenie nr RD1/04 pomieszczenie zmieniło funkcję na salę lekcyjną ale rodzaj 

i ilość opraw nie uległa zmianie, na chwilę obecną jest za mała ilość oświetlenia” 

Odpowiedź 3:  

W dokumentacji brak jest informacji co do funkcji użytkowania pomieszczeń. Planowane jest 

wykorzystanie pomieszczeń m.in. do prowadzenia zajęć dydaktycznych, należy więc uwzględnić oprawy 

zapewniające wystarczające oświetlenie. 

 

Pytanie 4: 

 „co z instalacją dzwonkową w segmencie D?” 

Odpowiedź 4:  

Nie przewidujemy instalacji dzwonka. 

 

Pytanie 5: 

„co z wentylacją w pomieszczeniach lekcyjnych?” 

Odpowiedź 5:  

W salach, w których brak jest instalacji wentylacji, należy ją wykonać. 

 



Pytanie 6: 

„czy w salach lekcyjnych nie powinny być zaprojektowane dodatkowe oprawy oświetleniowe 

doświetlające tablice lekcyjne?” 

Odpowiedź 6:  

W dokumentacji brak jest informacji co do funkcji użytkowania pomieszczeń. Planowane jest 

wykorzystanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

Pytanie 7: 

„co z instalacją c.o.? czy grzejniki pozostają istniejące?” 

Odpowiedź 7:  

Grzejniki pozostają istniejące. 

 

Pytanie 8: 

„w sanitariacie segmentu C, projekt przewiduje odprowadzenie ścieków nowoprojektowanym 

przyłączem kanalizacyjnym, do studni, której fizycznie nie ma na zewnątrz? Jak rozwiązać 

odprowadzenie ścieków?” 

Odpowiedź 8:  

Należy wykonać zaprojektowaną studnię. 

 

Pytanie 9: 

„Kiedy Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, z którym podpisze umowę ?” 

Odpowiedź 9:  

Niezwłocznie po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 10: 

„Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie prac w trakcie wykonywania robót ?” 

Odpowiedź 10:  

Zgodnie z projektem umowy § 13 pkt 1 „Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy 

nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót określonego w § 1 umowy”. 
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