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 SPZOZ/SAN/ZP/187/2013         Sanok dnia 12.08.2013 
 
 
do wszystkich uczestników post ępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/SAN/PN/46/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane w przedmiocie Termomodernizacja Obiektów 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 
II Infrastruktura Techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna – wymiana zaworów 
termostatycznych. 
 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co nast ępuje: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1 dot. wzór umowy zał ącznik nr 17 art.6 pkt 17  
„17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentacje powykonwaczą wraz z 
charakterystyką energetyczną obiektu Budynku w ilości 3 egzemplarzy. Całość dokumentacji 
należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej ( na płycie CD – 3 
egzemplarze)” 
Prosimy Zamawiającego o szczegółowe doprecyzowanie co powyższy punkt ma zawierać i 
na podstawie jakiej dokumentacji ma być wykonany gdyż dokumentacja załączona do 
obecnego zadania jest niewystarczająca. 
Powyższe braki uniemożliwiają wykonanie rzetelnej wyceny. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wykre śla powy ższy zapis.  
 
* Pytanie nr 2  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie oraz uzupełnienie przedmiaru robót w występującej 
rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową. 
Dotyczy przedmiaru: Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ w Sanoku – wymiana zaworów 
termostatycznych, brakuje w przedmiarze materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, a 
mianowicie: 
- regulator pogodowy dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym z możliwością 
programowania typ ECL COMFORT 200 z kartą, czujnik temp. zewn. ESMT, przylgowy 
czujnik temp ESM – 11- 1kpl. 
- zawór trójdrogowy typ VRG 131 DN 40 z siłownikiem trzypunktowym ARA651 – 1 kpl. 
- zawór odcinający, kulowy, gwintowany dn 50 
- filtr siatkowy, gwint fig 823 dn 40 mm w wkładem F200 
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Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić w wycenie nie ujęte materiały oraz proszę o 
podanie odpowiednich KNR-ów do brakującej pozycji. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyja śnia:  
Ad 2) Elementy automatyki : 

• zawór  regulacyjny trójdrogowy  firmy Afriso typ VRG 131 Dn 40mm, Kvs =25m3/h o nr 
kat. 1160 34 00 z siłownikiem trzypunktowym ARA 651 zasilanie 1x230V, nr kat. 1210 
12 00.  

• elektroniczny  regulator pogodowy Danfoss typ ECLComfort 2000 z kartą P30 zasilany 
napięciem 1x230V z wyposażeniem dodatkowym: obudowa ścienna, czujnik 
temperatury zewnętrznej ESMT, przylgowy czujnik temp. ESM-11. 

• filtr sitkowy, gwintowany firmy Zetkama figura 823 Dn 40 z wkładem F200(0,5)  
• zawór odcinający, kulowy Dn 50mm  

dla kotłowni w budynku Przychodni opisane w projekcie są ujęte w kosztorysie dla budynku 
przychodni w części 1.1.3. ARMATURA I URZĄDZENIA  w punktach 17, 18, 19, 20 
Woda do napełniania zładu ma spełniać wymaganiom normy PN-9/C-0460.  
Dla potrzeb gazowej kotłowni wodnej o mocy 140kW i projektowanej modernizacji instalacji 
c.o. w budynky Przychodni dobrano stację uzdatniania wody firmy Blanca Plus w skład której 
wchodzi: 

• filtr narurowy MOD 10/1” z wkładem PP20 
• wymiennik jonitowy Ecowater E SM 11 

Stacje należy podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej. 
 
 
 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert dając niezbędny dodatkowy czas  ze 
względu na odpowiedzi udzielone na pytania Wykonawców. 
 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 20.08.2013 o godzinie 10.00. 
 
Nowy termin otwarcia ofert upływa 20.08.2013 o godzinie 11.00 
 
Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu i innej formie zmienia się na: płatne do dnia  
20.08.2013 do godziny 10.00 
 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 


