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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/05/2017 prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  roboty  budowlane  w  przedmiocie  wykonanie  instalacji  wentylacji
mechanicznej  z  chłodzeniem  dla  pomieszczeń  pralni  i  pomieszczenia  biurowego dla  potrzeb
SPZOZ Sanok   

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

 
*Pytanie nr 1
W Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest informacja "Przedmiar jest oddzielnym  
załącznikiem do niniejszej ST". Proszę o udostępnienie przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  Wykreśla się „Przedmiar jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST"

* Pytanie nr 2
 Zgodnie z zapisami udostępnionej dokumentacji, projekt wykonawczy ma zostać 
wykonany zgodnie z m.in. pozwoleniem na budowę. Proszę o udostępnienie kopii 
pozwolenia na budowę. Dodatkowo proszę o informację czy na potrzeby wykonania 
projektu wykonawczego zostaną udostępnione rysunki w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:  Zamawiający Wykreśla się: „ projekt wykonawczy ma zostać wykonany zgodnie z m.in. 
pozwoleniem na budowę”  W razie potrzeby inwestor udostępni edytowalną wersje rysunków

* Pytanie nr 3
W budynku pralni znajduje się istniejąca instalacja wentylacji. W związku z projektem
budowy nowej instalacji, czy po stronie Wykonawcy jest demontaż istniejących 
instalacji?

Jeśli tak, proszę o udostępnienie dokumentacji rysunkowej istniejącej instalacji w celu 
obliczenia ilości kanałów przeznaczonych do demontażu oraz o informację czy 
Wykonawca zobowiązany jest zutylizować/zezłomować we własnym zakresie 
elementy i urządzenia i rozliczyć je z Zamawiającym?
Odpowiedź:  Wykonawca może dokonać wizji lokalnej wszystkich pomieszczeń dotyczących zlecenia i 
dokonać niezbędnej oceny. Wszystkie niezbędne demontaże wykona Wykonawca. Materiały 
zdemontowane należy przekazać inwestorowi.
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* Pytanie nr 4
W dokumentacji projektowej jest informacja, że miejsce nawiązania połączenia 
czynnika grzewczego zostanie wskazane przez Inwestora.
Czy wskazanie to odbędzie się w czasie wizji lokalnej czy Zamawiający przewiduje 
przygotowanie załącznika rysunkowego?
Odpowiedź:  Miejsce włączenia czynnika grzejnego zostanie wskazane przez inwestora na wizji 
lokalnej w czasie określonym przez Wykonawcę

* Pytanie  nr 5
W jaki sposób należy wpiąć się do istniejącej instalacji pary oraz w jaki sposób należy 
łączyć rury?
Odpowiedź:  Włączenie pary i łączenie rur należy wykonać przez spawanie gazowe.

* Pytanie nr 6
Proszę o udostępnienie schematu instalacji wody lodowej z doborem armatury 
przystosowanej do nowej centrali wentylacyjnej.
Odpowiedź:  Zamawiający Udostępnia schemat.

* Pytanie nr 7
Proszę o podanie materiału wykonania rurociągów wody lodowej, sposobu łączenia 
oraz rodzaju i grubości izolacji. 
Odpowiedź:   Instalację wody lodowej wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem. Rury należy 
łączyć przez spawanie gazowe. Grubość izolacji zgodnie z Warunkami technicznymi. jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

* Pytanie nr 8
Proszę o podanie grubości izolacji przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku 
oraz określenia rodzaju okuć - blacha ocynkowana/aluminiowa. 
Odpowiedź:  Kanały wentylacyjne zewnątrz budynku mają mieć izolację grubości 10 cm Izolację okuć 
blachą ocynk.

* Pytanie nr 9 
Czy w miejscu przeznaczonym na montaż centrali wentylacyjnej jest wykonany 
fundament pod urządzenie, czy należy we własnym zakresie wykonać konstrukcję 
wsporczą, np. z elementów stalowych? 
Odpowiedź:  Centrale należy zamontować na konstrukcji stalowej na dachu. Agregat wody lodowej 
należy zamontować na fundamencie betonowym.

* Pytanie nr 10
Proszę o udostępnienie schematu technologicznego węzła wody lodowej centrali wentylacyjnej NW1.
Odpowiedź:  Schemat węzła wody lodowej jest udostępniony. 

* Pytanie nr 11
Czy posiadany przez Inwestora agregat wody lodowej posiada dokumentację DTR, 
jeżeli tak to proszę o udostępnienie. 
Odpowiedź:  Inwestor nie posiada DTR agregatu wody lodowej.

* Pytanie nr 12
Czy posadowienie posiadanego przez Inwestora agregatu wody lodowej będzie 
wymagało wykonania nowego fundamentu? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie 
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dokumentacji projektowej wykonania w/w fundamentu.
Odpowiedź:  Agregat wymaga fundamentu. Tak prosty fundament nie wymaga projektu.

* Pytanie nr 13
Czy Inwestor będzie wymagał przeprowadzenia badania geotechnicznego gruntu przed
wykonaniem fundamentu pod agregatem wody lodowej?.
Odpowiedź:   Inwestor nie wymaga badania geotechnicznego gruntu.

* Pytanie nr 14 
Z dokumentacji projektowej wynika, że centrala wentylacyjna zostanie posadowiona 
na dachu budynku - proszę u udostępnienie opracowania lub projektu konstrukcji 
wsporczej wymaganej do posadowienia centrali wentylacyjnej.
Odpowiedź:  Z dokumentacji projektowej wynika, że centrala wentylacyjna zostanie posadowiona na 
dachu budynku - proszę u udostępnienie opracowania lub projektu konstrukcji wsporczej wymaganej 
do posadowienia centrali wentylacyjnej.

* Pytanie nr 15
Z uwagi na lokalizację posadowienia centrali rodzi się pytanie, czy istnieje 
jakiekolwiek opracowanie techniczne bądź projektowe potwierdzające zdolność 
konstrukcji dachu do przeniesienia obciążeń wywołanych nowo zamontowanymi 
instalacjami.
Odpowiedź:  Konstrukcja dachu wytrzyma ciężar centrali wentylacyjnej

* Pytanie nr 16
W opracowaniu projektowym wentylacji opisano nagrzewnicę centrali wentylacyjnej 
jako parową. Załączona do dokumentacji przetargowej "karta danych technicznych" 
produktu (centrali wentylacyjnej) opisuje nagrzewnicę jako wodną. Proszę o 
udostępnienie aktualnej karty danych technicznych centrali wentylacyjnej.
Odpowiedź:  Karta katalogowa jest aktualna i prawidłowa.

* Pytanie nr 17
Proszę o udostępnienie (jeżeli istnieje) przedmiaru robót do przedmiotowego 
postępowania.
Odpowiedź:  Inwestor nie udostępnia przedmiaru.

* Pytanie nr 18
Proszę o udostępnienie opracowania projektowego branży elektrycznej.
Odpowiedź:  Wykonanie i rozwiązanie  instalacji elektrycznej w zakresie automatyki wchodzi w zakres
wykonawcy. Inwestor doprowadzi energię elektryczną do szafy automatyki sterującej.

* Pytanie nr 19  
Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ rozdział XII pkt. 1:b) formularz cenowy F - zał nr
2c) formularz cenowy do wyposażenia i zestawienie wymaganych parametrów 
technicznych zał  nr 3. 
Czy dane formularze są traktowane jako formularze sporządzone przez wykonawcę 
jako kalkulacja własną czy są to formularze od Państwa jako kolejne załączniki do 
SIWZ oraz co rozumienie pod pojęciem formularz cenowy F.
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga sporządzone formularzy przez wykonawcę jako kalkulacja 
własną  uproszczoną obejmującą wykaz i wycenę robót budowlanych, instalacyjnych oraz   
montowanego sprzętu – wyposażenia.
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* Pytanie nr 20
Jaki typ zaworu regulacyjnego oraz siłownika nagrzewnicy parowej należy zastosować podczas 
realizacji zadania.
Odpowiedź:  Ma być zamontowany zawór regulacyjny temperatury DN 20, kołnierzowy, PN16, Kvs 
6,3 ,  z siłownikiem elektrycznym i sterownikiem umożliwiającym zadanie i utrzymanie temperatury 
powietrza. 

Zważywszy  na  powyższe,  jednocześnie  mając  na  względzie  umożliwienie
potencjalnym  wykonawcom  złożenie  ofert,  zgodnie  z  art.  38  ust.6  i  7  prawa
zamówień  publicznych  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert,  z
uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach.

Nowy termin składania ofert upływa 07.03.2018r. o godz. 1000

Nowy termin otwarcia ofert  07.03.2018r o godz. 1100

Z poważaniem
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