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Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w związku 

z przesłanymi zapytaniami informuje: 

1. Odpowiedzi na pytanie nr 1 do projektu instalacji elektrycznej zostanie przedstawione w terminie 

późniejszym. 

2. Odpowiedzi na pytanie nr 2 do projektu instalacji elektrycznej zostanie przedstawione w terminie 

późniejszym. 

3. Odpowiedzi na pytanie nr 3 do projektu instalacji elektrycznej zostanie przedstawione w terminie 

późniejszym. 

4. W budynkach nr 1 i 2 nie zaprojektowano kotłowni w związku z tym nie ma w projekcie branży elektrycznej 

instalacji zaprojektowanej dla tego pomieszczenia. 

5. W obydwu budynkach zaprojektowano (doprowadzono instalację) tylko do szybów wind. Układ sterowania 

tego typu urządzeń dostarczany jest przez odpowiedniego dostawcę, którego na etapie przetargu nie znamy 

i w związku z tym nie znalazł się w projekcie branżowym. Podobnie jest z instalacją oświetlenia szybów 

dźwigowych - wytyczne tego rodzaju instalacji są podawane przez konkretnego producenta. 

6. Projekt branży elektrycznej, pkt. 7 oraz jego podpunkty, spełnia przytoczone w zapytaniu zapisy 

odpowiedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010r. 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (z późniejszymi zmianami) dostawcy odpowiednich 

usług będą mogli dołączyć się do odpowiednich istniejących instalacji w celu przesyłania sygnału, wykonując 

w kondygnacji piwnicznej swoją instalację. 

Ponadto odpowiadając na pytania od 1 do 9 do kosztorysu robót elektrycznych informujemy, że jednym 

z elementów załączników do SIWZ są przedstawione przez nas przedmiary do każdej branży projektu 

budowlanego. Należy je traktować jako informacje dodatkowe, ponieważ głównymi wytycznymi, na podstawie 

których określi się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest projekt budowlany oraz szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia.  

 


