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WG.271.6.1.2015 Aszch      

 
dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „
 z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych
 w Byczynie” 

 
Działając na podstawie 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iż 
wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania wraz z odpowiedziami 
przedstawiono poniżej. 

Pytanie nr 1 
Na rzucie zaznaczono czerpnię ścienną o wymiarach 1200x1200, natomiast w liście części wskazano czerpnię 
ścienną  o wymiarach 2000x1200, którą 

Prawidłowy wymiar podano na rysunku, 1200x1200mm.

Pytanie 2 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie kart doborowych centrali wentylacyjnej w celu dokładnego porównania jej 
parametrów względem innych producentów niż wskazany w proj

Zgodnie z suplementem równoważności.

Pytanie 3 
Jako materiał pomocniczy został udostępniony przedmiar robót. W przedmiarze tym zawarte są również roboty 
budowlane. Przetarg dotyczy wykonania instalacji wentyl
centrali wentylacyjnej. Zatem  jak rozumiem nie należy wyceniać prac budowlanych wyszczególnionych poniżej:
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Wszyscy wykonawcy

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Wykonanie wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych

Działając na podstawie 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iż do Zamawiającego wpłynęły 
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania wraz z odpowiedziami 

Na rzucie zaznaczono czerpnię ścienną o wymiarach 1200x1200, natomiast w liście części wskazano czerpnię 
o wymiarach 2000x1200, którą należy uważać za prawidłową. 

Prawidłowy wymiar podano na rysunku, 1200x1200mm. 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kart doborowych centrali wentylacyjnej w celu dokładnego porównania jej 
parametrów względem innych producentów niż wskazany w projekcie. 

Zgodnie z suplementem równoważności. Przykładowa DTR urządzenia w załączeniu.

Jako materiał pomocniczy został udostępniony przedmiar robót. W przedmiarze tym zawarte są również roboty 
budowlane. Przetarg dotyczy wykonania instalacji wentylacji, doprowadzenia gazu oraz energii elektrycznej do 

jak rozumiem nie należy wyceniać prac budowlanych wyszczególnionych poniżej:
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szyscy wykonawcy 

wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych 

do Zamawiającego wpłynęły 
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania wraz z odpowiedziami 

Na rzucie zaznaczono czerpnię ścienną o wymiarach 1200x1200, natomiast w liście części wskazano czerpnię 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kart doborowych centrali wentylacyjnej w celu dokładnego porównania jej 

Przykładowa DTR urządzenia w załączeniu. 

Jako materiał pomocniczy został udostępniony przedmiar robót. W przedmiarze tym zawarte są również roboty 
acji, doprowadzenia gazu oraz energii elektrycznej do 

jak rozumiem nie należy wyceniać prac budowlanych wyszczególnionych poniżej: 
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Tak, do wykonania robót związanych z wentylacją należy wykonać również roboty 

ogólnobudowlane podane w pkt 4 kosztorysu oraz inne, ewentualne wynikające z dokumentacji 

projektowej a nie ujętej w przedmiarze. 

Należy również wykonać wycenę odkrywki i rozbiórki około 100m2 dachu zgodnie z pkt 5  

w celu ewentualnej wymiany ocieplenia. 

Do decyzji po wykonaniu odkrywki w obecności projektanta. 

Pytanie 4 

Czy w zakres dostawy należy również komin do modułu gazowego centrali wentylacyjnej? 

Tak, należy wycenić komin. 

Pytanie 5 

Czy przewidziano sposób odprowadzenia kondensatu powstałego w wyniku spalania w module 

gazowym centrali wentylacyjnej? 

Pytanie 6 

Czy wykonanie zabudów kanałów wentylacyjnych również jest w zakresie przetargu czy dotyczy ono 

robót budowlano-remontowych? 

Kanały wentylacyjne zewnętrze należy izolować terminie i akustycznie oraz obudować całość blachą 

aluminiową 0,5mm zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego instalacji wentylacji pkt 

2.6 

Pytanie 7 

Czy i jeżeli tak to w jaki sposób/przy użyciu jakich materiałów należy izolować przewody nawiewny 

prowadzone wewnątrz budynku? 

Wewnętrzne kanały wentylacyjne pozostają nieobudowane. 

Pytanie 8 
         W związku z chęcią uczestnictwa w przetargu Nr zamówienia: WG.271.6.2015 dot. Wykonanie 

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych 

i Zawodowych w Byczynie proszę o informację, czy do wyceny wchodzą wszystkie pozycje 

kosztorysowe zamieszonego przedmiaru (szczególnie dotyczy to robót budowlanych i wymiany 

izolacji na fragmencie dachu). 

 Tak, do wykonania robót związanych z wentylacją należy wykonać również roboty ogólnobudowlane 

podane w pkt 4 kosztorysu oraz inne, ewentualne wynikające z dokumentacji projektowej a nie ujętej 

w przedmiarze. 

Należy również wykonać wycenę odkrywki i rozbiórki około 100m2 dachu zgodnie z pkt 5 w celu 

ewentualnej wymiany ocieplenia. 

Do decyzji po wykonaniu odkrywki w obecności projektanta. 
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