
                              Skierniewice dnia:10.05. 2013

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-10 do Zamawiającego 

wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu  Istotnych Warunków Udziałów w 

Postępowaniu / specyfikacji/, w postępowaniu  prowadzonym w oparciu o 

Pzp, prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonym, na:

WENTYLACJA  MECHANICZNA W BUDYNKU STOŁÓWKI Z 

ZAPLECZEM 

KUCHENNTM I GOSPODARCZYM UL. BATOREGO 64 C, 

ZLOKAZLIZOWANEJ NA DZIAŁCE 21/42

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W „specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” zamawiający 
wskazuje na montaż central wentylacyjnych na dachu na ramie wg 
projektu  konstrukcji.  W  pkt.  3  „  Warunki  wykonania  i  Odbioru” 
zamawiający  wskazuje”  lokalizacja  jednostek  zewnętrznych  na 
dachu  obiektu,  na  konstrukcji  stalowej  przygotowanej  przez 
Generalnego  wykonawcę”.  Proszę  o  doprecyzowanie,  w  czyim 
zakresie pozostaje wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne 
i agregat skraplający znajdujące się na dachu obiektu. 

2. W „specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” zamawiający 
w pkt. 2.4 „ Bilans Ciepła” wskazuje, że źródłem zasilania central z 
nagrzewnicą  wodną  z  będzie  kotłownia  olejowa.  Proszę  o 
sprecyzowanie  kto  doprowadza  zasilanie  z  kotłowni  do  central  z 
nagrzewnicą wodną. 
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3. W „specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót”  w  pkt.  3 
„Warunki wykonania i odbioru” zamawiający wskazuje „ Nawiewniki, 
kratki  –  wg  wymagań  inwestora  (kratki,  anemostaty  nawiewne/ 
wywiewne, nawiewniki/ wywiewniki kwadratowe sufitowe)”. Proszę o 
dokładniejsze sprecyzowanie wymagań inwestora z tego zakresu. 

 

4. .  W  pomieszczeniu  rozdzielni  posiłków  i  zmywalni  (pom.  20) 
zaprojektowano  indywidulany  układ  wywiewny.  W  układzie 
uwzględniony  jest  okap  z  łapaczem tłuszczu.  Proszę  o  przesłanie 
wytycznych dotyczących okapu (wymiary, rysunki). 

5. W  pomieszczeniu  rozdzielni  posiłków  i  zmywalni  (pom.  21) 
zaprojektowano  indywidualny  układ  wywiewny.  W  układzie 
uwzględniony jest okap. Proszę o przesłanie wytycznych dotyczących 
okapu (wymiary, rysunki).

6. W  pomieszczeniach  piwnicy  w  części  rysunkowej  wskazane  jest 
zabudowanie  kanałów  nawiewno  wywiewnych.  Zamawiający  w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie wskazuje kto 
ma  wykonać  zabudowę  kanałów  i  czym  ma  być  zabudowa 
wykonana. 

7. . Proszę o sprecyzowanie przez zamawiającego czy kanały nawiewno 
wywiewne przebiegające przez pomieszczenia  na parterze obiektu 
mają być w obudowie gipsowo kartonowej i kto ewentualnie będzie 
jej wykonawcą. 

8. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie instalacji wentylacji 
wchodzi uruchomienie i regulacja – brak w przedmiarach

9. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. III .3. zaleca 
się , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przedmiotu 
zamówienia , natomiast w pkt. VIII. 1-3. wymaga się o dokonanie 
wizji  lokalnej na terenie budowy, oraz jeśli  Wykonawca nie spełni 
chociażby jednego z z warunków podanych w pkt VIII , Wykonawca 
będzie wykluczony z postępowania. Proszę o informację czy wizja 
lokalna jest obowiązkowa na terenie przedmiotu zamówienia?

10.W dokumentacji  projektowej na rysunku nr 1 oraz nr 2 zaznaczona 
jest zabudowa kanałów. Natomiast w kosztorysie nakładczym, brak 
pozycji  dotyczącej  zabudowy  kanałów  wentylacyjnych.  Czy  taka 
zabudowa wchodzi w zakres robót tego przetargu?
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Udzielono wyjaśnień :

Odn. pytania nr 1. 

1. Postumenty na dachu, na których zostaną posadowione urządzenia 
wykonuje Generaly Wykonawca, pozostałe elementy konstrukcyjne 
zostają w gestii oferenta.

Odn. pytania nr 2. 

2. Doprowadzenie zasilania z węzła cieplnego do central z nagrzewnicą 
wodną wykonuje Generalny Wykonawca.

Odn. pytania nr 3. 

3. „  Nawiewniki,  kratki  –  (kratki,  anemostaty  nawiewne/  wywiewne, 
nawiewniki/  wywiewniki  kwadratowe  sufitowe)”  mają  być  ze  stali 
nierdzewnej z regulacją.

Odn. pytania nr 4 i 5 

4. W pomieszczeniach nr 20 i 21 mają być montowane typowe okapy z 
filtrem o wymiarach około 80 cm x 60 cm.

Odn. pytania nr 6.

5. W opisie technicznym, w punkcie 3 „Warunki wykonania i odbioru” 
znajduje  się  „Uwaga”:  Szczegółową  lokalizację  kanałów  i  przejść 
przez stropy i dach dostosować do realnych możliwości – lokalizacja 
podciągów,  wysokości  pomieszczeń,  po  zlokalizowaniu  rur 
wywiewnych  i  istniejących  wywietrzników  dachowych.  Lokalizacja 
trasy indywidualnego układu nawiewowego w pom. 21 będzie  do 
uzgodnienia w trakcie realizacji.

Odn. pytania nr 7 i 8.

6. Zabudowa  kanałów  nawiewno  wywiewnych  ma  być  w  obudowie 
gipsowo -

kartonowej, wykonywać ją będzie Generalny Wykonawca.

Odn. pytania nr 9 

7. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  pkt. VIII,  
wizja lokalna jest  obowiązkowa  na  terenie  przedmiotu 
zamówienia

Odn. pytania nr 10

8. Zabudowę kanałów wentylacyjnych  wykonywać będzie Generalny 
Wykonawca.
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