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ZSP.S.342-2/2019 

 

 

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa  

i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej 

w Zduńskiej Dąbrowie – V etap”. 

 

I.  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku  

z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o udostępnienie przedmiarów robót. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisuje przedmiot 

zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Zakres i formę dokumentacji projektowej określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. aktu prawnego jeżeli 

przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować 

przedmiaru. Mając na uwadze powyższe zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Czy   rozdzielacze   ogrzewania   podłogowego   należy   wyposażyć   w   układy   mieszania   z   

pompą obiegową przy rozdzielaczach?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Instalacja podłogowa zasilana będzie z kotłowni gazowej projektowanej w kolejnym etapie. Instalacja 

podłogowa zasilana będzie odrębnym obiegiem wyposażonym w pompę i zawór mieszający. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Projekty  instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych  nie wskazują  w  jaki  sposób  ma  być  zrealizowane 

sterowanie  ogrzewaniem  podłogowym?  Producenci  oferują  wiele  możliwości,  zróżnicowanych 

funkcjonalnie   i   cenowo.   Prosimy   o   uzupełnienie   w   projekcie   instalacji   elektrycznych,    

oraz zestawienie  elementów  wraz  z  opisem  działania  systemu -  jakie  programowanie  czasowe;  

łączone bez-  lub  przewodowo;  gdzie  i  w  jakiej  ilości  należy przewidzieć  termostaty  

pomieszczeniowe,  czy wymagane są dodatkowe elementy np. czujniki temperatury podłogi etc.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Regulacja pętli grzewczych odbywać się będzie przepływomierzami zlokalizowanymi  

na rozdzielaczach. Temperatura w pomieszczeniu stołówki  będzie regulowana czujnikiem 

wewnętrznym połączonym z automatyką kotłów. 

 

II. Treść niniejszej modyfikacji SIWZ stanowi integralną część dokumentacji, którą należy uwzględnić 
przy sporządzaniu oferty. 
III. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert. 
 

 


