
W rozdzielnika

IR -271.9.2016        Tarnów, 2016-05-06

dotyczy:   przetargu  nieograniczonego  na  „przebudowę  instalacji centralnego  ogrzewania  w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej” ogłoszonego na dzień 16-05-2016 r.  

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  Prawo  Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2015 poz. 2164 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania
z dnia  04-05-2016 oraz 05-05-2016: 

SIWZ do zamówienia w punkcie III – “Opis przedmiotu zamówienia” pkt.2 nie określa w
sposób jednoznaczny, czy prace modernizacyjne w kotłowni wchodzą w zakres robót do wykonania
w  ramach  zamówienia.  Udostępniona  dokumentacja  projektowa  także  nie  określa  zakresu  ani
innych  szczegółów  dotyczących  prac  do  wykonania  w  kotłowni.  Jedynie  z  udostępnionego
przedmiaru wynika, że prace należy wykonać. Prosimy o:

1/  informację  czy  prace  modernizacyjne  w  kotłowni  wchodzą  w zakres  prac  do  wykonania  w
ramach niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź. Prace modernizacyjne w kotłowni wchodzą w zakres prac do wykonania. 

Jeśli tak to prosimy o 
2/  udostępnienie  dokumentacji  rysunkowej  oraz  opisu  dotyczących  robót  modernizacyjnych  w
kotłowni w ramach zamówienia .  
 
Odpowiedź 
Prace  modernizacyjne  w  kotłowni  obejmują  wymianę  instalacji  od  istniejących  rozdzielaczy
zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rozwinięciu instalacji c.o.
Parametry pomp obiegowych:
1 . 36.2kW - H=50.1 kPa, Q=1,634 m3/h
2 . 25.2 kW - H=35.5  kPa, Q=1,078 m3/h
3 . 91.7 kW - H=77,3  kPa, Q=3,935 m3/h 
W  załączniku  przedkładamy  rodzaj  pompy  -  należy  zastosować  równoważne  o  nie  gorszych
parametrach.

1./ Udostępniony  dokument  p/n  „opis  wykonawczy  c.o.  Wola  Rzędzińska”  –  pkt.  4  –  „Opis
instalacji centralnego ogrzewania” zawiera zapis: cyt.: …„Istniejące obudowy grzejników należy
zdemontować i powtórnie zamontować, a w miejscach dodatkowych grzejników należy wykonać
nowe obudowy” ….koniec cyt.

Jednocześnie   udostępniona  dokumentacja  rysunkowa  i  przedmiar  wskazują,  że  należy



zdemontować  119  szt.  starych  grzejników,  zamontować  119  szt.  nowych  grzejników  oraz
zdemontować i ponownie zamontować 119 szt. obudów grzejnikowych.

 Prosimy zatem o :
 1/ - informację, czy przewidywana jest instalacja nowych dodatkowych grzejników i
obudów / powyżej ilości  119 szt. / w ramach niniejszego zamówienia
Jeżeli tak , to prosimy o
2/ -  kompleksowe uzupełnienie dokumentacji rysunkowej i uzupełnienie przedmiaru ze
wskazaniem ilości, miejsca instalacji, typu i wielkości dodatkowych grzejników  oraz
związanych z nimi obudów grzejnikowych i prac dodatkowych.

Odpowiedź- Należy wycenić 119 grzejników. Obudowy grzejników nie będą powtórnie
montowane. 

2./ W przedmiarze zamieszczono pod poz. 21: - „ Rura przyłączna do grzejników płytowych
o  średnicy  nominalnej  15  mm,  o  połączeniu  zaprasowywanym   -  zasilanie  i  powrót  –  ilość
przedmiarowa 360 kpl. „

Zakładając,  że  instalowanych  jest  119  szt.  grzejników  o  zasilaniu  bocznym,  prosimy o
wyjaśnienie skąd taka ilość rur przyłącznych do wyceny?

Odpowiedź- W poz. 21 przedmiaru należy przyjąć  238 kpl. rur przyłącznych ponieważ dla
każdego grzejnika potrzebne są po dwie sztuki w/w rur, jedna sztuka na zasilanie i jedna
sztuka na powrót na każdy grzejnik płytowy. 
 

3/. W przedmiarze podano ilości grzejników :
 - poz. 38 - Grzejniki stalowe płytowe K 33 600/1000 – jest szt. 7  - powinno być wg rysunku  szt. 8
- poz. 39 Grzejniki stalowe płytowe K 33 600/1120 – jest szt. 18 -  powinno być wg rysunku  szt. 17

Odpowiedź-  Przyjąć ilość grzejników zgodnie z projektem.


