
PYTANIE NR 1 

Czy przy wycenie instalacji oświetleniowej należy korzystać z projektów których w piątek 8.03 nie 

było a dzisiaj już są tj. E1zm,E2zm,E3zm,E4zm,, ZMIENIONE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO- 

KONSTRUKCYJNE DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 996/16. Budowa 

budynku edukacyjnego pod nazwą "Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie" przy Izbie 

Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości ,, nie jest to jasno określone ponieważ również 

pozostałe,, stare,, projekty są nadal dostępne na stronie (nie jest to jednoznaczne gdyż nie są 

przekreślone oraz brak adnotacji że są nieaktualne). 

ODPOWIEDZ 

 Projektem, który uzyskał pozwolenie na budowę jest tzw. „stary projekt”. I to jest projekt nadal 

obowiązujący . ZMIENIONE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO- KONSTRUKCYJNE DLA PROJEKTU 

BUDOWLANEGO POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 996/16. są tylko uzupełnieniem o zmiany nieistotne z 

punktu widzenia Prawa Budowlanego, i projekt ten można i należy rozpatrywać tylko łącznie z 

projektem tzw. „starym”. Kosztorys został przygotowany dla zmienionych rozwiązań i jest 

obowiązujący, ponieważ zawiera wszystkie zmiany przedstawione w projekcie zmienionych 

rozwiązań. W dniu dzisiejszym kosztorys został uzupełniony o linie zewnętrzne. 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem oryginalnym, zatwierdzonym - pozwolenie na 

budowę nr 996/16 , a szczególnie, łącznie z projektem wykonawczym będącym częścią 

dokumentacji budowlanej. Szczegółowe rozwiązania przedstawione w projekcie wykonawczym są 

obowiązujące w części elementów niezmienionych w projekcie podstawowym- tzw. starym. 

 

PYTANIE NR 2 

Czy przy wyliczaniu oferty instalacji elektrycznej również trzeba ująć branżę teletechniczną , nie 

wynika to jasno z zapytania ofertowego (zapytanie jest na roboty elektryczne które nie zawsze idą w 

parze z robotami teletechnicznymi tzw. niskimi prądami. 

ODPOWIEDZ 

Nie ma jej w kosztorysie więc odp. brzmi NIE. 

 

 

 

 

 



PYTANIE NR 3 

 W zapytaniu ofertowym jest wzmianka o STWiORB (II/6.) w plikach na stronie nie ma tego 

dokumentu. Pytanie: Czy dokument ten nie został załączony czy w ogóle nie opracowany i nie należy 

brać 

go pod uwagę. 

ODPOWIEDZ 

Specyfikacja STWiORB (II/6.) jest dokumentem związanym z tzw. starym projektem i rozpatrywana 

powinna być dla tej części elektrycznej która nie została zmieniona. 

 

PYTANIE NR 4 

Proszę o określenie opraw zewnętrznych gdyż na załączonych projektach jest tylko informacja o 

mocy i sposobie świecenia . Proszę o przykładowy model bądź zdjęcia symboliczne opraw jakich 

Państwo by się tam spodziewali 

ODPOWIEDZ 

Oświetlenie zewnętrzne nie zostało zmienione i obowiązują rozwiązania przyjęte w tzw. starym 

projekcie. 

 


