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Pilchowice dnia 28.09.2015 r. 
 

Znak sprawy: IZP.272.590.2015 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach”  
Przekazuję państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji 14 „Złączka Fsiontherm GW20/3/4’ w przedmiarze 
instalacji sanitarnych „0”. Proszę o podanie właściwego obmiaru. 

 Odpowiedź napytanie nr 1: 
 

Zamawiający informuje, że przedmiar jest tylko i wyłącznie pomocniczy, a Wykonawca 
powinien skalkulować zadanie na podstawie projektu.  

 Pytanie nr 2: 

Treść zapytania: W zestawieniu stolarki okno O1 jest opisane jako EI30. Jednocześnie 
wspomniane okno jest otwieralne lub uchylno – rozwieralne. Czy przedmiotowe okno winny 
być wyposażone w centralę pożarową wraz z okablowaniem oraz system domykania  
w wypadku pożaru? Jeśli nie to jako uchylne lub uchylno – rozwieralne nie będzie oknem 
EI30. Żadna firma nie wystawi na takie okna atestu. 

 Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że należy zastosować okno EI30 wraz z odpowiednią automatyką 
sterującą. 

Pytanie nr 3 
 
Dotyczy projektowanych instalacji elektrycznych i oświetleniowych: 
W dokumentacji projektowej i przedmiarach brakuje informacji na temat elementów osprzętu 
do wykonania instalacji elektrycznej: np. wyłączników, puszek itp. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiarów o brakujące elementy wraz z podaniem ich parametrów 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Wykonawca powinien dobrać osprzęt zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający nie będzie korygował przedmiaru w tym zakresie ponieważ przedmiar jest 
wyłącznie rozeznaniem pomocniczym.  
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Zamawiający ponadto przekazuje uwagi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych dotyczących konieczności zabezpieczenia elementów zasilania  
i rozdzielni głównej do klasy EI60:  

Cyt. uwagi rzeczoznawcy d/s. ppoż: „Kabel zasilający rozdzielnicy i rozdzielnia RG 
powinny być osłonięte elementami o odporności ogniowej EI60” 
 
 
Zamawiający dołącza również poprawiny załącznik nr 5 do SIWZ i pełny wydruk zał. nr 1 do 
SIWZ 
 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
Z uwagi na to, że odpowiedzi nie mają większego znaczenia w szacowaniu wartości 
zamówienia przez Wykonawców termin składania ofert nie podlega przedłużeniu.  
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