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Nowe Centrum sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. 

„Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, 

siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem 

- Etap III  – Stan pod klucz”   udziela odpowiedzi na następujące pytania : 

 

 

 

 

Pyt. 1 Proszę o określenie zakresu oświetlenia zewnętrznego terenu zasilanego  z  rozdzielni 

Rum  kablem YKXS 5x6?   

 

1. Oświetlenie zewnętrzne:  

 W rozdzielni Rum zaprojektowano montaż zegara astronomicznego do sterowanie trzema 

obwodami oświetlenia zewnętrznego:  

- dwa obwody do zasilania opraw na elewacji budynku 

- trzeci obwód do zasilania oświetlenia parkingu. 

Oświetlenie parkingu nie jest objęte zakresem przetargu. Kabel YKXS 5x6 nie jest objęty 

niniejszym opracowaniem.  

 

Pyt. 2 Jedna szafa w serwerowni jest przeznaczona na UPS nie ma danych jaki i czy w ogóle 

w zakresie. 

 

Odp. 2 W zakresie omawianego opracowania nie ma UPS. Zapasowa szafa na przyszłe 

potrzeby. 

 

 

Pyt. 3 Kanalizacja teletechniczna wychodzi do studni przed budynek i idzie w stronę BMIII, z 

czym ma się to połączyć? 

 



Odp. 3 W tej wersji projektu kanalizacja teletechniczna projektowana do wybudowania na 

terenie inwestora zakończona i "ślepą" studnią na granicy działki. Ma to na celu umożliwienie 

wykonania przyłącza przez dowolnego operatora bez konieczności rozkopywania działki 

objętej inwestycją (tylko wciąganie kabla w kanalizację). 

 

Pyt. 4 Tablica sygnalizacji położenia 24 klap pożarowych, przy klapach z siłownikami bez 

SAP-u co i kiedy się zamyka podczas pożaru czy na pewno przy takim obiekcie nie powinno 

być instalacji SAP.? 

 

Odp.  4 Rzeczoznawca pożarowy potwierdził, że SAP nie jest wymagany 

 

Pyt. 5 Wykonawca proponuje kontrolę dostępu z na jednym systemie z SWiN bo to tylko 3 

przejścia. 

 

Odp.  5 Projektant dopuszcza takie rozwiązanie zamienne na etapie realizacji. 

 

Pyt. 6. Czy wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej może być złożone w 

formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli tak to czy przed 

terminem składania ofert ma być przesłane na adres: m.flotynski@nc-miedzyzdroje.pl ? 

 

Odp. 6  Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji ubezpieczeniowej w formie 

elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba która złoży podpis 

kwalifikowany pod gwarancją powinna być odpowiednio umocowana (  umocowanie 

wynikać powinno  z odpowiednich rejestrów bądź stosownego pełnomocnictwa).  Gwarancja 

przesłana powinna być przed terminem składania ofert na adres m.flotynski@nc-

miedzyzdroje.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spółka wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000378351  . Akta rejestrowe znajdują się  w Sądzie 

Rejonowym Szczecin- Centrum  w Szczecinie , XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wysokość kapitału 

zakładowego  42. 199. 250,00 zł( słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  dwieście pięćdziesiąt  

zł) w całości opłacony.  
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