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RARR/ZP/483/2021 
 

         Rzeszów, 2021.02.19 
 
 
 
 
 
         Na stronę internetową 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
 
Dotyczy:  
Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zamówienia pod nazwą:  „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”.  
Znak sprawy: ZP 55/2020/PPNT  
 
 
 

Wyjaśnienia nr 6 treści siwz ZP 55/2020/PPNT 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) RARR S.A. przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia do siwz.  
 
 
1)  
Treść pytania:  

Proszę o załączenie Przedmiaru robót dla przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 
przełożenia przyłącza kanalizacji deszczowej. 
Odpowiedź:  
Brakujące przedmiary robót, dotyczące przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 
przełożenia przyłącza kanalizacji deszczowej, zostały dołączone do wcześniejszych Wyjaśnień. Załączone 
przedmiary mają charakter pomocniczy. 
 
 
2) 
Pytania do przetargu (branża elektryczna): 
Treść pytania:  
Jaki typ oprawy występuje na elewacji (w legendzie na rzutach oświetleniowych oznaczona jako "x")? Proszę o 
podanie specyfikacji. 
Odpowiedź: 
Szczegółowe informacje, dotyczące oświetlenia, oznaczonego jako „X” zostały przedstawione w poprzednich 
Wyjaśnieniach.  
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3)  
Treść pytania:  
Czy zakres instalacji terenu zewnętrznego obejmuje przetarg? Jeśli tak to proszę o przesłanie przedmiaru tego 
zakresu a także specyfikacje materiałową. 
Odpowiedź:  
Przetarg obejmuje również instalacje terenu zewnętrznego. Przedmiary – dołączono do wcześniejszych 
Wyjaśnień.   
 
 
4)  
 (branża elektryczna): 
Treść pytania:  
Dotyczy odpowiedzi nr 39 z dnia 03.02.2021 r. Prosimy o udostępnienie brakującego rysunku architektonicznego 
numerze A 31 - w celu zapoznania się ze specyfikacją oprawy "x" (LAMELA). 
Odpowiedź:  
Rysunek A-31 został dołączony do niniejszych Wyjaśnień – Załącznik nr 1. 
 
 
5)  
Treść pytania:  
Jaki przewiduje się typ oprawy w oświetleniu zewnętrznym? W opisie architektonicznym występują dwa typy 
opraw lecz brak wskazania typów na rysunkach. 
Odpowiedź:  
Odpowiednie rysunki instalacji elektrycznych zewnętrznych dołączono do wcześniejszych Wyjaśnień. 
 
 
6)  
(branża budowlana): 
Treść pytania:  
Wnosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome części gastronomicznej (wymienione w zał. nr 2 do 
wyjaśnień nr 1 siwz- kolor żółty) jest w zakresie przetargu. 
Odpowiedź:  
Tak, wyposażenie ruchome części gastronomicznej, oznaczone w Wyjaśnieniach kolorem żółtym, jest w zakresie 
przetargu.  
 
 
7)  
Branża elektryczna: 
Treść pytania:  
Z rys. 9.01 (Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych) można wywnioskować, że należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi linie elektryczne istniejące na terenie wokół projektowanego budynku. Prosimy o informację, czy jest 
to w zakresie zamówienia. 
Odpowiedź:  
Tak, zabezpieczenie rurami ochronnymi, wchodzi w zakres zamówienia. 
 
 
8)  
Treść pytania:  
Zgodnie ze schematem rozdzielnicy TA, oświetlenie terenu należy zasilić z trzech obwodów, kablem YKY 3x2,5. 
Prosimy o potwierdzenie, że ten kabel będzie wystarczający do zasilenia słupów oświetleniowych. 
Odpowiedź:  
Do zasilania słupów oświetleniowych należy zastosować kable YKYŻO 3 x 6 mm2 
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9)  
Treść pytania:  
Proszę o jednoznaczne określenie czy urządzenia aktywne sieci WLan, o których mowa w przedmiarze robót 
elektrycznych (pozycja nr173) wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania, a jeżeli tak to prosimy 
o podanie wymagań dla tych urządzeń. 
Odpowiedź:  
Urządzenie to nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 
 
10)  
Treść pytania:  
Proszę o jednoznaczne określenie czy urządzenia aktywne sieci Lan ujęte na rysunku E-1.21 ( Schemat 
okablowania strukturalnego ) a nie ujęte w przedmiarze wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania 
a jeżeli tak to prosimy o podanie wymagań dla tych urządzeń tj :  
Główny punkt dystrybucyjny MDF 600x600x42U 

 Router; 
 Firewall; 
 Kontroler WiFi; 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch PoE 48x RJ45 kat. 6A; 
 UPS 3kVA 230V 30min. 

Pośredni punkt dystrybucyjny PTSK 600x450x9U (poziom 0) 
 Switch 24x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PTKU 600x450x9U (poziom 0) 
 Switch PoE 24x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PN1.1 600x450x16U (poziom +1) 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch PoE 48x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PN1.2 600x450x20U (poziom +1) 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch PoE 48x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PN2.1 600x450x16U (poziom +2) 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PN2.2 600x450x20U (poziom +2) 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch PoE 48x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PN3.1 600x450x16U (poziom +3) 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch PoE 48x RJ45 kat. 6A. 

 Pośredni punkt dystrybucyjny PN3.2 600x450x20U (poziom +3) 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch 48x RJ45 kat. 6A; 
 Switch PoE 48x RJ45 kat. 6A. 

Odpowiedź:  
Urządzenie to nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 
 
11)  
Treść pytania:  
Dotyczy odpowiedzi nr 2 i 17 z dnia 04.02.2021 r. i powoływania się Zamawiającego na rysunek A31- detal D18 i 
D19. Brak tego rysunku w dokumentacji i odpowiedziach. Prosimy o udostępnienie brakującego rysunku. 
Odpowiedź:  
Rysunek został dołączony do Wyjaśnień. 
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12)  
Treść pytania:  
Z uwagi na konieczność dokładnej analizy dokumentacji projektowej, weryfikację przedmiarów, oczekiwanie na 
odpowiedzi i brakujące rysunki, wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 16.02.2021 r. 
Odpowiedź:  
Termin składania i otwarcia jest ustalany odrębnym pismem.  
 

 
 
 
 
 
 
Przygotowali:  
- pod względem formalnym, Anna Lech, ZP, 18.02.2021 
- pod względem opz, Tadeusz Siemek, PPNT.  

 


