
 

         GMINA IŁOWA 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
         ul. Kolejowa 7 
           68-20 Iłowa 
 
Nr OPS.271.2.2022      Iłowa, dnia 19 września 2022r. 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-18340be9-2ab3-11ed-8832-4e4740e186ac 

PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie 

zadania pn. 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klubu Seniora w Iłowej 

 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331652/01 

data zamieszczenia 02 września 2022r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o 

wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie: 

Z powodu braku opisu w projekcie budowlanym i pozycji w przedmiarze robót zwracam się z uprzejmą 

prośbą, o wyjaśnienie co dokładnie wchodzi w zakres wykonania instalacji elektrycznych.  

 

Odpowiedź: 

W związku z przebudową istniejących pomieszczeń (likwidacja pomieszczenia WC i 

wykonanie go w nowym miejscu) należy przewidzieć wykonanie przebudowy istniejącej 

instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych zasilanych z istniejącej rozdzielnicy. 

 

Instalacja oświetlenia ogólnego. 

Typy i ilości opraw oświetleniowych muszą spełniać wymogi oświetleniowe dotyczące wnętrz 

(stref), zadań i czynności zgodnie z normą PN-EN 12464-1 z listopada 2004. 

Oświetlenie podstawowe należy przewidzieć na oprawach LED. Załączanie oświetlenia 

realizowane będzie łącznikami oświetlenia. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 120 

cm od posadzki. Instalację przewiduje się wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5, 4x1,5. 

Przewody należy układać w pod tynkiem. Obwody oświetleniowe należy zabezpieczyć w 

rozdzielnicy głównej wyłącznikami typu S301 B10. Ostatecznego doboru typu opraw oraz typu 

osprzętu dokona inwestor w trakcie realizacji, z uwzględnieniem wymogów w/w normy i 

odpowiedniego stopnia ochrony (IP). 

 

Instalacja gniazd. 

Do wykonania instalacji elektrycznej zasilającej gniazda elektryczne stosować przewody 

YDYżo3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe montować: 

- w łazienkach, wc na wysokości 120 cm od posadzki, 



                                                                                                                                 

 Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych, muszą się znajdować min. 60 cm 

od punktu poboru wody, będą wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszej 

niż IP44. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny posiadać styk ochronny. Obwody 

zabezpieczono wyłącznikami typu S301 B16, a następnie grupowo wyłącznikiem różnicowo-

prądowym P304 typu AC o czułości 30mA. Przewody należy układać pod tynkiem. 


