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Wadowice Górne , dn. 02.08.2016 r.

UG.IR .271.6.2016 WP
( Odpowiedź nr 5 )
- Wykonawcy Dotyczy: zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych
o część z salą widowiskowo – sportową”.
W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na
podstawie art. 38 ust. 2

ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych -

( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .
Treść pytania , które wpłynęło do Zamawiającego :
DOTYCZY PRZETARGU: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Wadowicach Dolnych”- pytania o wyjaśnienia treści SIWZ:
Branża sanitarna:
I.

Kotłownia gazowa:

1. Proszę o podanie typu i mocy kotła gazowego – w przedmiarze jest
BUDERUS 34kW a na schemacie kotłowni VAILLANT 84kW
2. Proszę o podanie pojemności podgrzewacza wody – w przedmiarze
V=500dm3, a na schemacie kotłowni V=150cm3
3. Proszę o wyjaśnienie, czy komin jest istniejący tylko do montażu czy
projektowany – jeżeli projektowany to proszę o podanie średnicy i wysokości
komina
4. Czy w pozycjach przedmiarowych , w których pisze „montaż” np. „montaż
pompy obiegowej” ma być ujęty również materiał – wg schematu kotłowni
pompy i inne urządzenia są istniejące.

5. Proszę o sprecyzowanie, jakie zawory należy wycenić w pozycjach
przedmiarowych nr 122,123,124 „zawór redukcyjny kołnierzowy przeponowo –
sprężynowy Fi 15-20”
6. Proszę o sprecyzowanie, jaki zawór należy wycenić w pozycji przedmiarowej
nr 130 „zawór o średnicy Fi 20”
7. Proszę o udostępnienie opisu technicznego do kotłowni gazowej
8. Proszę o informację, czy kotłownia będzie przenoszona z innego miejsca i co
w takim razie z demontażami istniejących urządzeń.

II.

Instalacja wod – kan

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze w ilości baterii
umywalkowych i umywalek – baterii szt. 4, umywalek szt. 8
2. Jak należy wycenić elementy instalacji wynikające z dokumentacji a nie ujęte
w przedmiarze robót np. rury przyłączne do grzejników, zaworki do baterii itp.

III.

Instalacja c.o.

1. Proszę o wyjaśnienie, co należy ująć w pozycji nr 94 przedmiaru instalacji c.o.
– w pozycji 93 ujęto zawory termostatyczne z głowicami i w poz. 94 jest
powtórzone to samo.

Odpowiedź Zamawiającego do w/w pytań do SIWZ.
I. Kotłownia gazowa:
Ad. pkt. 1.
Należy zamontować kocioł gazowy zgodnie z przedmiarem - BUDERUS 34kW
z zamkniętą komorą spalania.
Ad. pkt .2 .
Należy zamontować zgodnie z przedmiarem podgrzewacz wody pojemności
V=500dm3.

Ad. pkt.3.
Należy zamontować projektowany komin DN 80/125 o wysokości 8.5m .
Nie ma komina istniejącego.
Ad. pkt.4.
W pozycjach przedmiarowych , w których pisze „montaż” np. „montaż pompy
obiegowej” należy ująć również materiał .
Nie ma pomp i urządzeń istniejących.
Ad.pkt.5.
Pozycja przedmiarowa nr 122 - zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Fi20
Pozycja przedmiarowa nr 123 - zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Fi25
Pozycja przedmiarowa nr 124 – zawór kulowy gwintowany Fi25
Ad. pkt.6.
Pozycja przedmiarowa nr 130 – zawór kulowy gwintowany Fi25
Ad.pkt.7
Kotłownia gazowa będzie montowana zgodnie z przedmiarem.
Ad.pkt.8.
Kotłownia nie będzie przenoszona z innego miejsca i nie będzie demontażu
istniejących urządzeń.
II. Instalacja wod – kan
Ad.pkt.1 .
Ilości baterii umywalkowych i umywalek – baterii szt. 4, umywalek szt. 4
Ad.pkt.2.
Rury przyłączne do grzejników należy ująć w pozycji 87, natomiast zaworki do
baterii należy ująć w pozycji 59, 60 oraz 61.

III. Instalacja c.o.
Ad.pkt.1.
Zawory termostatyczne z głowicami należy ująć tylko w pozycji 93.

Dodatkowe wyjaśnienia oraz informacje.
Wszystkie wykonane roboty podlegać będą odbiorowi
zgodnie z warunkami określonymi w § 3

przez inspektora nadzoru

projektu umowy oraz

rozliczane

kosztorysem powykonawczym (§ 12 projektu umowy ).
Prosi się o

śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której

dostępna jest SIWZ, gdyż są już zamieszczane odpowiedzi na zadawane pytania
do SIWZ oraz będą się pojawiały kolejne odpowiedzi

dotyczące wyjaśnień do

SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty

w przedmiotowym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Na stronie internetowej Zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść
niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 5 do SIWZ”.

mgr Jerzy Kos
Wójt Gminy Wadowice Górne

