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  Pilchowice, dnia 20.02.2019 r. 
Znak sprawy: IZP.271.9.2019 
 

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w związku ze złożonymi zapytaniami do treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w imieniu Zamawiającego udzielam następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
 „Brak jest w dokumentacji wykonawczej wszystkich instalacji sanitarnych. Prosimy  
o udostępnienie. ” 
 

Odpowiedź do pytania nr 1: 
Zamawiający udostępnił wszelką możliwą dokumentację, w której posiadaniu się znajduje. 
 
Pytanie nr 2: 
„Brak  zestawienia materiałów do instalacji wentylacji.  Prosimy o udostępnienie. ” 
 

Odpowiedź do pytania nr 2: 
Zamawiający udostępnił wszelką możliwą dokumentację, w której posiadaniu się znajduje. 
 
Pytanie nr 3: 
 „Brak zestawienia instalacji centralnego ogrzewania. Brak średnic rur.   Prosimy  
o udostępnienie. ” 
 

Odpowiedź do pytania nr 3: 
Zamawiający udostępnił wszelką możliwą dokumentację, w której posiadaniu się znajduje. 
 
Pytanie nr 4: 
„Brak wytycznych dotyczących centrali wentylacyjnej. Prosimy o określenie parametrów 
centrali wentylacyjnej.” 
 

Odpowiedź do pytania nr 4: 
W projekcie centrala wentylacyjna została opisana za pomocą parametrów technicznych - 
wydajności, mocy grzewczej itp.  
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Pytanie nr 5: 
 „Brak rysunków podłączenia instalacji do istniejącego budynku. Prosimy o udostępnienie.” 
 

Odpowiedź do pytania nr 5: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej podłączenia instalacji do istniejącego 
budynku, poza tą, udostępnioną na stronie www.bip.pilchowice.pl. Instalacja ciepłej wody oraz 
c.o. w istniejącym budynku była zaprojektowana w taki sposób, aby możliwa była jej 
rozbudowa w przypadku rozbudowy budynku.  
W przypadku instalacji c.o. - należy włączyć się do zasilania ostatniego grzejnika - średnicę 
dostosować do istniejącej średnicy instalacji.  
W przypadku ciepłej wody użytkowej - podobnie - należy włączyć się do zakończenia 
głównego wodociągu w rejonie istniejącej kuchni. 
 
Pytanie nr 6: 
 „Na schemacie instalacji elektrycznej (Rys. 1e - gniazda zasilające) oraz w przedmiarze 
(pozycja 100, dział 4 "Instalacja elektryczna") występuję rozdzielnica. 
Proszę o schemat tej rodzielnicy lub wyjaśnienie zakresu prac zawartego w tej pozycji.” 
 

Odpowiedź do pytania nr 6: 
Zamawiający udostępnił schemat ideowy tablicy rozdzielczej w odpowiedziach na zapytania 
do treści SIWZ, dnia 18.02.2019 r. 
 
Pytanie nr 7: 
„Proszę o wyjaśnienie czego dokładnie dotyczy pozycja 101 przedmiaru.” 
 

Odpowiedź do pytania nr 7: 
Pozycja 101 przedmiaru (w aktualnym przedmiarze pozycja 102) dotyczy podłączenia nowej 
instalacji elektrycznej do istniejącej – zgodnie ze schematem ideowym tablicy rozdzielczej. 
 
 

Z poważaniem 
Arkadiusz Gawłowski 
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