
 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
______________________________________________________________ 

 
Olsztyn dn. 15.05.2009r. 

L.dz. 90-0902/486/09           

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na   
wykonanie prac związanych z modernizacją pawilonów wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie przy ul. Słonecznej - Kortowo III w Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie 

zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności” przesłane w dniu 15.05.2009r.  

 

 

nr sprawy: 67/2009/PN/DZP 
 

 
Instalacje sanitarne (cały zakres zadania) 

 
Pytanie 1: Brak pozycji przedmiarowych dotyczących zaworów pod baterie stojące 
umywalkowe – proszę o podanie ilości i podstaw do kalkulacji; 
Odpowiedź: /dot. Bud. Ul. Słoneczna 48, 50, 50D, 50H/ zawory pod baterie – 96 szt.  
Podstawa wyceny; KNR 2-15 0112-01 
 
Pytanie 2: Brak wykucia bruzd pod podejścia wodociągowe np. bateria itp. Proszę podać 
ilość mb i podstaw do kalkulacji. 
Odpowiedź: /dot. Bud. Ul. Słoneczna 48, 50, 50D, 50H/ wykucie bruzd -47 mb, 
Podstawa wyceny; KNR 4-01 0336-04 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje w umywalkach postumenty czy półpostumenty. 
Brak  pozycji przedmiarowych; 
Odpowiedź: /dot. Bud. Ul. Słoneczna 48, 50, 50D, 50H/ półpostumenty – komplet z 
umywalką 
 
Pytanie 4: Czy należy ująć izolację wodociągową we  wszystkich przedmiarach  - nie 
występuje we wszystkich przedmiarach; 
Odpowiedź: /dot. Bud. Ul. Słoneczna 48, 50, 50D, 50H/ Tak należy ująć izolację 
 
Pytanie 5: Brak pozycji przedmiarowych dotyczących materiałów do  rur PEX w instalacji 
c.o.  typu  peszle, izolacji. Proszę o podanie ilości i pozycji przedmiarowych? 



Odpowiedź: /dot. Bud. Ul. Słoneczna 48, 50, 50D, 50H/ Rury Pex w peszlu – materiał ujęty 
w pozycjach dotyczących rur Pex 
 
Pytanie 6: Brodziki  - proszę o uściślenie w których pozycjach występują brodziki dla 
niepełnosprawnych,  w których ująć kabiny natryskowe; Proszę o uzupełnienie pozycji 
przedmiarowych i podanie ilości. 
Odpowiedź: : /dot. Bud. Ul. Słoneczna  48, 50, 50D, 50H/ W bud. 50 – brodzik dla 
niepełnosprawnych – poz. 38,   
w Bud. 48 należy usunąć poz. 71 i 87 dotyczącą montażu brodzików dla niepełnosprawnych i 
baterii natryskowych. 
 

 
Roboty budowlane (cały zakres zadania) 

 
Pytanie 7: Proszę o podanie parametrów wytrzymałościowych jakie powinny spełniać 
posadzki w poszczególnych pomieszczeniach; 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z opisem przyjętym w poszczególnych     
opracowaniach. 
 
Pytanie 8: Brak pozycji kosztorysowych dotyczących opłat za składowanie gruzu. Proszę o 
uzupełnienie pozycji przedmiarowych. 
Odpowiedź: Proszę na końcu przedmiaru robót budowlanych dopisać pozycję Opłata za 
składowanie gruzu. 
 
Kosztorys „kozy.przedmiar” – Katedra Hodowli Owiec i Kóz Olsztyn, Słoneczna 50J 

 
Pytanie 9: - poz. 44 – wg dokumentacji technicznej (rys. K-2 branży konstrukcyjnej) podano 
ilość stali profilowanej na wzmocnienie ściany wewnętrznej jako 0,5066 t, w przedmiarze jest 
0,843 t. Jaka ilość jest prawdziwa? 
Odpowiedź:    0,51 tony 
 
Pytanie 10:.- poz. 45, 46, 47 – ile nowych elementów stalowych należy wbudować dla 
wzmocnienia wsporników stalowych i płatwi przy wzmocnieniu konstrukcji tych elementów 
(demontaż i montaż), czy stal z poz. 47 to właśnie ta ilość? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 11:  - poz. 78 – wg przedmiaru posadzka epoksydowa ma być położona na 
powierzchni 171,33 m², wg projektu ta powierzchnia to 360,0 + 17,18 + 22,15 m², jaka 
wielkość jest poprawna? 
Odpowiedź: Należy przyjąć 185,1 m2 
 
Pytanie 12: - poz. 79 – czy w pierwszym składniku obmiaru 1,3*2,0 jest mowa o drzwiach nr 
D4 o wym. w świetle muru 1,3*2,1 
Odpowiedź:  Tak 
 
Pytanie 13: - poz. 79 – czy w ostatnim składniku obmiaru 1,9*2,1  szt. 1 jest mowa o 
drzwiach nr D8 w ilości 2 szt. i czy w związku z powyższym obmiar poz. 79 powinien 
wynosić 1,3*2,1+1,0*2,1+1,6*2,05+2*1,9*2,1 = 16,09 m² zamiast 11,97 m² 
Odpowiedź:  Zmienić na 16,09 m2  
 



Pytanie 14: - poz. 84 – jakie szczegółowe czynności należy rozumieć jako „remont drzwi 
zewnętrznych i okna w magazynie pasz” i z jakiego materiału są one wytworzone? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie 45 zestawu 6  
Drzwi w ramach z kształtowników stalowych 
okno – okiennice – drewniane, zawiasy stalowe, powierzchnie oczyścić, zużyte elementy 
wymienić na nowe, pomalować, zabezpieczyć antykorozyjnie, 
poszycie z blachy wypełn. z wełny mineralnej. 
 
Pytanie 15: - poz. 85 – w opisie normy napisano, że parapety dotyczą tylko pomieszczenia 
oceny zwierząt (2,704 m²), wg rysunku przyziemia parapety mają istnieć w całym budynku. 
Odpowiedź:  Parapety – montaż w pom. oceny zwierząt, w pom. kóz i owiec systemowe 
wykończenie otworów okiennych w płytach warstwowych. 
 
Pytanie 16: - poz. 89 – brak w dokumentacji technicznej rysunku wycieraczki do obuwia, 
ilość szt. (1), to niewystarczający parametr, prosimy o rysunek, podanie wymiarów i innych 
parametrów. 
Odpowiedź:  Wycieraczka ACO VARIO 60x40 
 
Pytanie 17: - poz. 90, 91 – brak w dokumentacji technicznej rysunków krat prętowych, 
prosimy o rysunki, podanie wymiarów i parametrów. 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na Pytanie 46 zestawu 6  
 
Pytanie 18: - poz. 92 – brak w dokumentacji technicznej danych o parametrach i rodzaju 
podnośników śrubowych, prosimy o ich podanie i wskazanie ewentualnych producentów 
urządzeń. W przedmiarach podano ich ilość (2 szt.), natomiast na rysunku jest uwidoczniona 
1 szt. Ile podnośników w rzeczywistości powinno być? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie 7 zestawu 3 
 
Pytanie 19: - poz. 93, 94 - brak w dokumentacji technicznej rysunku i danych o parametrach 
platformy wraz z barierką, prosimy o ich uzupełnienie. 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie 7 zestawu 3 
 
Pytanie 20: - poz. 95 do105 – czy należy doliczyć docieplenie i tynk na ościeżach w części 
istniejącej budynku, wg nas nie ujęto tego w przedmiarach.  
Odpowiedź: Z ilości przedmiarowej pow. docieplonej nie odjęto pow. otworów, zgodnie z 
zasadami przedm. nie należy doliczyć pow. ościeży  
 
Pytanie 21: - poz. 109 – prosimy o podanie parametrów technicznych i wymaganej wielkości 
elementów dekoracyjnych elewacji. 
Odpowiedź:   Patrz - zestaw 6 odpowiedzi na pytania 4,7,8,50,51 
 
Pytanie 22: - poz. 110 do 112 – czy należy doliczyć korytowanie lub profilowanie podłoża 
pod nawierzchnie i ścieki, wg nas nie ujęto tego w przedmiarach. 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 23: - poz. 115, 120, 121 – czy należy wywieźć grunt rodzimy pochodzący z odkrycia 
zbiornika na nieczystości i zasypać ją dowiezionym plastycznym gruntem gliniastym? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 24: - poz. 122 – w dokumentacji technicznej nie podano rozwiązania pokrywy 



zbiornika na nieczystości wraz ze szczegółem włazu rewizyjnego, o którym nie ma też mowy 
w przedmiarze. 
Odpowiedź: Przewidziano pokrycie z desek gr. 40 mm jak dotychczasowe lecz nowe pokryte 
blachą ocynkowaną 0,7 mm 
 
Pytanie 25: - poz. 124 – jaka ma być długość rury wywiewnej do zbiornika nieczystości? 

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem, powyżej dachu budynku przylegającego 
 
Pytanie 26: - poz. 127 – jaka ma być długość ogrodzenia zbiornika na nieczystości w 
przedmiarze przyjęto 11 m, zaś wg planu sytuacyjnego w dokumentacji technicznej wynika, 
że ma ono około 21 m. 

Odpowiedź: Przyjąć 21 m  
 
Pytanie 27: - poz. 128 – w opisie normy w przedmiarze napisano furtka, zaś przyjęto za 
podstawę normy bramę z furtką o łącznej dł. 4 m. Jakie mają być parametry techniczne i 
długość furtki (bramki) 

Odpowiedź: Typowa furtka szer. min. 1,0 m 
  
Pytanie 28: Czy należy ująć w kosztorysie ofertowym parapety zewnętrzne i ewentualnie w 
jakiej ilości, wielkości i z jakiego materiału. 
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisem opisu techn. pkt.20 „ parapety zewn. z blachy 
powlekanej kolor RAL 7040 
 
Pytanie 29: Czy należy ująć w kosztorysie ofertowym zbrojenie nowych ścian wewnętrznych 
o którym mowa w opisie technicznym, w jakiej ilości i z jakiego materiału? 
Odpowiedź: Nie ma nowych ścian zbrojonych 
 
Kosztorys „50.przedmiar” – Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych Olsztyn, 

Słoneczna 50 
 
Pytanie 30: - poz. 45, 47 – w przedmiarze ujęto jedynie 2 szt. drzwi stalowych z naświetlami, 
wg wykazu stolarki w projekcie jest ich 6 szt., ile ma być drzwi i z jakiego materiału 
(aluminiowe czy stalowe) 

Odpowiedź:  Jak w odpowiedziach na pytania 23 i 24 zestawu 6 
 
Pytanie 31: - poz. 48, 49 – istnieją rozbieżności w ilości i wielkości okien PCV pomiędzy 
przedmiarem i wykazem stolarki, ile i jakich nowych okien powinno być w rzeczywistości? 

Odpowiedź:  W poz. 48 przyjąć 7,672 m2  
 
Pytanie 32: - poz. 50 – w przedmiarze ujęto wszystkie parapety wewnętrzne z PCV, wg 
projektu w niektórych pomieszczeniach parapety mają być z płytek glazurowanych, ile i 
jakich parapetów ma być w rzeczywistości? 

Odpowiedź: Z glazury w pom. wykończonych glazurą:  
PCV– pom. wykładowcy, sala wykładowa 

 
Pytanie 33: - poz. 100 – w przedmiarze przyjęto opaskę z kostki o szer. 0,6 m., w opisie 
technicznym jest 0,7 m., ile ma być? 

Odpowiedź:  0,6 m 
 
Pytanie 34: - poz. 103 – brak wymiarów i parametrów murku betonowego ograniczającego 



podjazd dla niepełnosprawnych. 

Odpowiedź: Murek wykonać z wysokiego krawężnika chodnikowego 
 
Pytanie 35: Czy w pracowniach zajęć praktycznych i magazynie ma być położona terakota, 
czy nawierzchnia epoksydowa (niezgodność pomiędzy częścią opisową i graficzną projektu. 

Odpowiedź:   Terrakota 
 
Pytanie 36: Czy należy doliczyć docieplenie i tynk zewnętrzny na ościeżach/ 

Odpowiedź:  Jak w odpowiedzi na pytanie 20 tego zestawu 
 
Pytanie 37: Czy należy ująć w kosztorysie ofertowym zbrojenie nowych ścian 
wewnętrznych, o którym mowa w opisie technicznym, w jakiej ilości i z jakiego materiału? 

Odpowiedź: Nie ujmować. 
 
Pytanie 38: Jakiej grubości mają być płyty GKB i GKBI na okładziny? 

Odpowiedź:  1,25 cm 
 
Kosztorys „D50.przedmiar” – Budynek Laboratorium Konserwacji Nasienia Olsztyn, 

Słoneczna 50D 
 
Pytanie 39: - poz. 50 – w przedmiarze policzono 6 szt. drzwi o wym. 07x2,0 
(prawdopodobnie drzwi Dz5), w wykazie stolarki jest wymiar 0,7x1,5. Który jest właściwy? 

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z dokumentacją 
 
Pytanie 50: - poz. 55 – w przedmiarze ujęto wszystkie parapety wewnętrzne z PCV, wg 
projektu w niektórych pomieszczeniach parapety mają być z płytek glazurowanych, ile i 
jakich parapetów ma być w rzeczywistości? 

Odpowiedź: W pomieszczeniach wykończonych glazurą parapety wykończyć glazurą 
 
Pytanie 41: - poz. 75 – na czym ma polegać oczyszczenie posadzki betonowej w kojcach? 

Odpowiedź: Doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego z ewentualną naprawą 
posadzki 
 
Pytanie 42: - poz. 76 – jakie wymiary i parametry mają mieć materace gumowe podlegające 
wymianie? 
Odpowiedź:  Wymiary i parametry takie jak materace istniejące 
 
Pytanie 43: - poz. 76 – jakie wymiary i parametry mają mieć ruszty żeliwne podlegające 
wymianie? 

Odpowiedź:  Wymiary i parametry takie jak ruszty istniejące 
 
Pytanie 44:  - poz. 80 – jak gruba ma być warstwa farby puchnącej, jakie parametry ma 
osiągnąć malowana konstrukcja stalowa? 

Odpowiedź: Zapewniająca  odporność ogniową EI 30 
 
Pytanie 45: - poz. 82 – brak w dokumentacji technicznej rysunku wycieraczki do obuwia, 
ilość szt. (1), to niewystarczający parametr, prosimy o rysunek, podanie wymiarów i innych 
parametrów. 

Odpowiedź:  Aco Vario 60x40 cm 
 



Pytanie 46: Czy należy ująć w kosztorysie ofertowym zbrojenie nowych ścian 
wewnętrznych, o którym mowa w opisie technicznym, w jakiej ilości i z jakiego materiału? 

Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 47: Jakiej grubości mają być płyty GKB i GKBI na okładziny? 

Odpowiedź:  1,25 cm 
 
Pytanie 48: W przedmiarze nie uwzględniono parapetów zewnętrznych, Czy należy je ująć? 

Odpowiedź:  Tak 
 
Pytanie 49: W przedmiarze nie uwzględniono wspomnianego w opisie technicznym remontu 
wrót zewnętrznych do budynku, co w drzwiach należy wymienić i jakie mają wymiary i 
parametry? 

Odpowiedź:  Wrota drewniane – na stalowych zawiasach zużyte drewniane elementy 
wymienić el. stalowe i drewniane odczyścić i zabezpieczyć, całość pomalować. 
 
 

Kosztorys „żywienie zwierząt” – Budynek Laboratorium dla Katedry Żywienia 
Zwierząt i Paszoznawstwa, Olsztyn Słoneczna 50K 

 
 
Pytanie 50: - poz. 51 – jaki ma być wykonany napis na elewacji i jakie logo (wymiary, 
kształt), brak danych w dokumentacji. 

Odpowiedź:  Rysunek → detal 
 
Pytanie 51: - poz. 91 – co w drzwiach i oknie należy wymienić i jakie mają wymiary (okno) i 
parametry (rodzaj materiału).  

Odpowiedź:  odp. wrota z blachy aluminiowej – oczyścić , pomalować 
 
Pytanie 52: - poz. 95 - brak w dokumentacji technicznej rysunku wycieraczki do obuwia, 
ilość szt. (1), to niewystarczający parametr, prosimy o rysunek, podanie wymiarów i innych 
parametrów. 

Odpowiedź:  Aco Vario    60x40 
 
Pytanie 53: - poz. 96 – prosimy o podanie rodzaju i parametrów poręczy dla 
niepełnosprawnych. 

Odpowiedź:  Typowe uchwyty dla osób niepełnosprawnych z atestem PZH 
 
Pytanie 54: W przedmiarze nie uwzględniono parapetów zewnętrznych, czy należy je ująć? 

Odpowiedź:  Parapety ujęto w poz. 47 – obróbki blacharskie systemowe 
 
Pytanie 55: Jakiej grubości mają być płyty GKB i GKBI na okładziny? 

Odpowiedź: 1,25cm 
 
Kosztorys „remont i modernizacja bud. 50H” – Budynek Katedry Towaroznawstwa 

Ogólnego i Doświadczalnictwa Olsztyn, Słoneczna 50H 
 
Pytanie 56: - poz. 54 – jakie są wymiary i parametry przewidywanych boksów dla drobiu? 
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z dokumentacją 
 



Pytanie 57: - poz. 62 – jaki ma być wykonany napis na elewacji i jakiej wielkości, brak 
danych w dokumentacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem nie ma napisu 
 
Pytanie 58: - poz. 83 – jakie obróbki blacharskie systemowe należy zamontować? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją 
 
Pytanie 59: - poz. 95 - brak w dokumentacji technicznej rysunku wycieraczki do obuwia, 
ilość szt. (1), to niewystarczający parametr, prosimy o rysunek, podanie wymiarów i innych 
parametrów. 

Odpowiedź:  Aco Vario 60x40 cm 
 
Pytanie 60: - poz. 96 – prosimy o podanie rodzaju i parametrów poręczy dla 
niepełnosprawnych. 

Odpowiedź:  Typowe uchwyty dla osób niepełnosprawnych z atestem PZH 
 
Pytanie 61: - poz. 132 – drzwi D7, w przedmiarze są 2 szt., w wykazie stolarki 1 szt.. Ile 
powinno być? 

Odpowiedź: W poz. 1,32 drzwi D 7   przyjąć 2 szt 
 
Pytanie 62: - poz. 133 – drzwi D8, w przedmiarze są 3 szt., w wykazie stolarki 1 szt. Ile 
powinno być? 

Odpowiedź:     W poz. 133 drzwi D8 przyjąć 3 sztuki 
 
Pytanie 63: - poz. 134 – drzwi D9, w przedmiarze są 2 szt., w wykazie stolarki 1 szt.. Ile 
powinno być? 

Odpowiedź:     W poz. 134  drzwi D9 przyjąć 2 szt. zgodnie z rys. 2 rzut przyziemia. 
 
Pytanie 64: - poz. 136 – drzwi O1, w przedmiarze są 2 szt., w wykazie stolarki 0 szt. Ile 
powinno być? 

Odpowiedź:  W poz. 136 drzwi D 11 o wym. 1,40 x 2,05  przyjąć drzwi D 11 – 2 szt. 
 
Pytanie 65: - poz. 137 do 141 – jest niezgodność ilości i wymiarów okien pomiędzy 
przedmiarem i zestawieniem stolarki. Ile i jakich okien jest w rzeczywistości do wstawienia? 

Odpowiedź:  W poz. 137 do 141 – wymiary i ilości zgadzają się z zestawieniem. Brak w 
zestawieniu okna podawczego które zostało uwzględnione w poz. 141. 

 
Pytanie 66: - poz. 145 - brak w dokumentacji technicznej rysunku wycieraczki do obuwia 
ilość szt. , to niewystarczający parametr, prosimy o rysunek, podanie wymiarów i innych 
parametrów. 

Odpowiedź:  Aco Vario 60 x 40 cm 
 
Pytanie 67: - poz. 146 – prosimy o podanie rodzaju i parametrów poręczy dla 
niepełnosprawnych. 

Odpowiedź: Pochwyty posiadające atest higieniczny PZH certyfikat – deklaracja zgodności 
CE      malowane farbą proszkową lub wykonane ze stali nierdzewnej – decyzja Inwestora 
 
Kosztorys „PSZCZ.przed” – Budynek Katedry Pszczelarstwa Olsztyn, Słoneczna 48 

 
Pytanie 68: - poz. 68, 69, 70 – ile nowych elementów stalowych należy wbudować dla 



wzmocnienia wiązarów przy wzmocnieniu konstrukcji tych elementów (demontaż i montaż), 
czy stal z poz. 70 to właśnie ta ilość? 

Odpowiedź:  Tak 
 
Pytanie 69: - poz. 117 do 123 – jest niezgodność ilości i wymiarów okien pomiędzy 
przedmiarem i zestawieniem stolarki. Ile i jakich okien jest w rzeczywistości do wstawienia? 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją 
 
Pytanie 70: - poz. 133 – typowe daszki szt. 2 – proszę o podanie bliższych danych (wymiary, 
parametry). 

Odpowiedź: Zadaszenia poliwęglan w profilach aluminiowych wym. 160 x 75; 200x75 
 
Pytanie 71: - poz. 129 - brak w dokumentacji technicznej rysunku wycieraczki do obuwia 
ilość szt. , to niewystarczający parametr, prosimy o rysunek, podanie wymiarów i innych 
parametrów. 

Odpowiedź:  Aco Vario 60 x 40 cm 
 
Pytanie 72: - poz. 128 – prosimy o podanie rodzaju i parametrów pochwytów dla 
niepełnosprawnych. 

Odpowiedź:  Pochwyty posiadające atest higieniczny PZH certyfikat – deklaracja zgodności 
CE      malowane farbą proszkową lub wykonane ze stali nierdzewnej – decyzja Inwestora 
 
Pytanie 73: Nadbudowa i remont budynku katedry pszczelarstwa w projekcie technologii jest 
zestawienie urządzeń, które są instalowane i uruchamiane przez dostawcę  urządzeń takich 
jak: miodarka kasetowa (cfm-32B) – 1,5 kw, pompa do miodu itp. Prosimy o odpowiedź, czy 
zakres dostawy i uruchomienia tych urządzeń leży po stronie oferenta. 

Odpowiedź: Nie 
 
 
Branża elektryczna – Remont i modernizacja Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i 
Doświadczalnego UWM blok 50H 
 
Pytanie 74: Jakiego typu oprawy należy zastosować w ubojni? 
- w wyliczeniu natężenia oświetlenia wskazano PO2 236 PC 
- w opisie do rysunku techn. Nr. E-2 – CO1 236 
Odpowiedź: CO1 236 
 
Pytanie 75: Jakiego typu oprawy należy zastosować w hali hodowli drobiu? 
- w wyliczeniu natężenia oświetlenia wskazano PF-75 WH 
- w opisie do rysunku techn. Nr E-2 – PF-100 WH 

Odpowiedź:  PF-100WH 
 
Pytanie 76: Jaki należy zastosować przekrój przewodu ochronnego PE? 

Odpowiedź:  Jak żyła fazy 
 
Pytanie 77: W schemacie rozdzielnicy TH wykazano rozłącznik I-40A/4p, w zestawieniu 
materiałów rozłącznik I-63A/4p. Jaki należy prawidłowo zainstalować rozłącznik? 

Odpowiedź: 40A  
 
Pytanie 78: W zestawieniu materiałów wykazano mniej wyłączników C60N CIP 10A aniżeli 



wynika to z projektu tablic TG i TH. Czy w związku z tym można zwiększyć wartość 
prefabrykowanych tablic do ilości modułów podanych w schematach tablic TG i TH? 

Odpowiedź: Tak  
 
Pytanie 79: Nieopisane numery pomieszczeń o/1, o/2, o/5. W związku z tym brak informacji, 
które obwody oświetleniowe pomieszczenia o/2 należy podłączyć do obwodu o2 i o3 w 
tablicy TG. 

Odpowiedź:  Wynika to z rys. E-2 Plan inst. oświetlenia 
  
Pytanie 80: W korytarzu zastosowano łączniki szczelne IP44. Czy łącznik schodowy na 
końcu korytarza ma być również szczelny? 

Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 81: W opisie technicznym napisane jest, że należy zastosować osprzęt szczelny IP44, 
na rysunkach E-1 i E-2 wrysowano również osprzęt o niższej klasie bezpieczeństwa (taki 
również ujęty jest w wykazie materiałów). Jaki należy zastosować osprzęt? 

Odpowiedź:  IP 44 
 

 
Modernizacja istniejącego budynku techniczno-dydaktycznego Katedry Żywienia 

Zwierząt i Paszoznawstwa UWM blok 50K 
 
Pytanie 82: W pomieszczeniach o większej ilości opraw z zastosowanymi łącznikami 
świecznikowymi nie opisane jest, które oprawy mają być w jakim układzie łączone. 

Odpowiedź: I – od ściany   II- od okna  
 
Pytanie 83: Brak opisu na jakiej wysokości mają być zamontowane oprawy na linkach 
nośnych. 

Odpowiedź:  Tak jak istniejące 
 
Pytanie 84: Na schemacie rozdzielnicy TG wpisany jest rozłącznik R 301/25A, w wykazie 
materiałów R 303/25A. Jaki rozłącznik ma być instalowany? 

Odpowiedź:  R 303 
 
Pytanie 85: Na schemacie rozdzielnicy T1 wpisany jest rozłącznik I 40A/4p, w wykazie 
materiałów I 63A/4p. Jaki   ma być zainstalowany rozłącznik? 

Odpowiedź:  40A 
 
Pytanie 86: Jaki należy zastosować przekrój przewodu ochronnego PE? 

Odpowiedź:  Jak żyła fazy 
 

 
Remont i modernizacja Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM blok 50D 

 
Pytanie 87: Brak informacji jakiego przekroju należy zastosować przewód ochronny PE. 

Odpowiedź:  Jak żyła fazy 
 
Pytanie 88: Brak na rysunku E1 przebiegu przewodów, w związku z czym nie wiadomo, 
które oprawy mają być załączane którymi łącznikami. 

Odpowiedź:  Łączniki świecznikowe – strona od ściany i od okna, schodowe - koryta 



 
Pytanie 89: Na rysunku E1 zaznaczone są gniazda wtykowe symbolem „k1”. Co on oznacza i 
z jakiego obwodu mają być one zasilane? 

Odpowiedź: RYS E-3 ARK 2/2 (komputerowe )  
 
Pytanie 90: Na rysunku E1 w pomieszczeniach 24, 28, 29 narysowane są dwa łączniki 
(jednobiegunowy i świecznikowy) oznakowane symbolami „a, b, c” oraz tylko trzy oprawy z 
tymi samymi symbolami. Co z pozostałymi oprawami – jak mają być załączane z pozostałych 
łączników świecznikowych? 

Odpowiedź: W pom. 28 : 1 – 2 oprawy    a  w 29    1 : 1 oprawa  
 
Pytanie 91: W opisie rysunku E1 podane jest, że wentylatory należy zasilić z obwodów 
oświetleniowych. Jak mają być załączane, razem z oświetlenie, czy oddzielnie i z jakich 
łączników (dot. Pomieszczeń: 04, 05, 07, 11, 13)?  

Odpowiedź:  Wspólnie z oświetleniem 
 
Pytanie 92: Na schemacie rozdzielnicy TG wpisany jest rozłącznik R301/25A, w zestawieniu 
materiałów R303/25A. Jaki należy zainstalować? 

Odpowiedź:  R 303 
 
Pytanie 93: W wykazie materiałów wpisane jest 3 szt. wyłączników różnicowo-prądowych 
ID 4P 24A/30mA typ AC. Z schematów rozdzielnic wynika, że jest tylko 1 szt. Jaka jest 
prawidłowa ilość i gdzie mają być zainstalowane pozostałe? 

Odpowiedź:  4 szt. zaznaczone na rys. rozdzielnie, ale nie opisane 
 
Pytanie 94: Na schemacie rozdzielnicy T1 wpisany jest rozłącznik I 40A/4p, w wykazie 
materiałów I 63A/4p. Jaki należy zastosować prawidłowo? 

Odpowiedź:  40A 
 

Modernizacja istniejącego budynku dydaktyczno-technicznego dla Katedry 
Bioinżynierii UWM blok 50J 

 
Pytanie 95: Brak informacji jakiego przekroju należy zastosować przewód ochronny PE. 

Odpowiedź:  Jak żyła fazy 
 
Pytanie 96: Na jakiej wysokości należy zainstalować oprawy w pomieszczeniu kóz i owiec? 

Odpowiedź:  Jak oprawy istniejące 
 
Pytanie 97: W opisie rysunku nr E1 opisano gniazda wtykowe i natynkowe. W wykazie 
materiałów wpisane są również gniazda wtykowe p/t. Gdzie one mają być zainstalowane? 

Odpowiedź:  W ścianach murowanych 
 
Pytanie 98: Na schemacie rozdzielnicy TO ujęte są 4 szt. wyłączników silnikowych GZ1-
M06. W wykazie materiałów wpisane jest 6 szt. tych wyłączników. Gdzie mają być 
zainstalowane pozostałe wyłączniki? 

Odpowiedź:  Na schemacie jest 6 ! 
 
Pytanie 99: Na schemacie rozdzielnicy TO są 4 obwody oświetlenia kóz i owiec. Nie jest 
podane, które oprawy z których obwodów mają być zasilane. 

Odpowiedź:  Wynika z rys. E-1 



 
Pytanie 100: W związku z tak dużą ilością rozbieżności wnioskujemy o przesunięcie terminu 
składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29.05.2009r. godz. 9:00. 
 
 
 

  Z poważaniem  
ZASTĘPCA KANCLERZA             

Wojciech Samulowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Przygotował:  inż. Grzegorz Zamyślewski 

Sporządził: mgr Zygmunt Bartnikowski 

Do wiadomości: 
� wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 67/2008/PN/ZZP prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie prac związanych z modernizacją pawilonów wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie przy ul. Słonecznej - Kortowo III w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-
badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”        

10-724 OLSZTYN ul. Oczapowskiego 2, tel. (89) 524-51-11, 524-52-15; 524-51-81; 523-34-20, fax (89) 523-32-78 


