
POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;  

Znak sprawy: CUW.26.24.2020.MS Kędzierzyn-Koźle, 29-04-2020 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu  
 

Dotyczy postępowania na:  

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu zadania pn.: Budowa instalacji 
hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu 

 
W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1:   
Odnośnie zasilania elektrycznego: w dokumentacji nie ma opisanego podłączenia zasilania   stacji hydrantowej  
do podnoszenia ciśnienia instalacji p.poż proszę  o wskazanie miejsca zgodnie z przepisami p.poż  jeśli jest  
to możliwe proszę to pokazać na rysunku w celu oszacowania odległości między stacją p.poż a miejscem 
przyłącza elektrycznego. 
 
Odpowiedź 1  
Zamawiający informuje, że zasilanie elektryczne układu podnoszenia ciśnienia ma zostać 
zamontowane w rejonie dawnej kotłowni i pomieszczeń technicznych, a należy go podłączyć przed 
wyłącznikiem głównym na portierni lub na wejściu przyłącza energetycznego do budynku.  
Przewód zasilający 5 żyłowy należy dobrać i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
dla zasilania układów przeciwpożarowych podnoszenia ciśnienia wody hydrantowej (układ 
pompowy wody hydrantowej z pompami 2 x 2,2 kW). Nowy przewód zasilający powinien mieć 
długość w rozwinięciu około 42 mb. 
 
Pytanie 2:   
Czy do Oferty muszę załączyć dokumenty wymienione w SIWZ w pkt 11 konkretnie w pkt 11.1, 
11.2, 11.3, 11.4. 
 
Odpowiedź 2  
Zamawiający informuje, że do oferty należy złożyć dokumenty określone w pkt. 11.5.  
Do dostarczenia dokumentów wymienionych w tabelach z pkt 11.1÷11.4 SIWZ, potwierdzających 
dane zawarte w dokumentach oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 2 i art. 24aa zostanie wezwany 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien 
brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.  
Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane  
do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie 
internetowej. 
komfort korzystania z elementów do ćwiczeń. 
 
 
Otrzymują: 
1. Kopia a/a – Monika Smarzoch    
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