Mierzęcice, dnia 20.02.2015r.
GK 271.01.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Remont budynków remiz OSP
w Przeczycach i Sadowiu - wymiana instalacji C.O.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający –
Gmina Mierzęcice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia (SIWZ) poniżej zamieszcza treść zapytań i udziela na nie odpowiedzi:
Pytanie 1.
Proszę o podanie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną dla każdego budynku
w kW.
Odpowiedź.
Zapotrzebowanie na moc cieplną zostało określone w dokumentacji projektowej.
Pytanie 2.
Proszę o informację czy przez zapis w projekcje ,,Kotłownia powinna być wydzielona
od reszty budynku przegrodami o odpowiedniej odporności" czy należy uwzględnić
częściowe przymurowanie wejścia i montaż drzwi o odporności ogniowej..? Jeśli tak proszę
o uzupełnienie przedmiaru dla kotłowni w Przeczycach.
Odpowiedź.
W wycenie należy uwzględnić tylko montaż drzwi ognioodpornych.
Pytanie 3.
W adaptowanym pomieszczeniu na kotłownie w Remizie w Sadowiu brak jest zasilania
elektrycznego i w projekcie brak schematu wykonania zasilania instalacji elektrycznej
kotłowni. Brak w przedmiarze nakładu na tablice elektryczne, okablowanie, zabezpieczenia,
brak wyłącznika głównego przed wejściem do kotłowni. Proszę o uzupełnienie przedmiaru
o brakujące pozycje instalacji elektrycznej jak również wskazanie miejsca wpięcia instalacji
elektrycznej.
Odpowiedź.
W wycenie należy ująć montaż w instalacji elektrycznej w następującym zakresie:
- montaż oprawy typu IP 67 - 1 szt.
- montaż przewodu zasilającego natynkowo YDY 3x4mm - 20,0 mb
- montaż przewodu natynkowo YDY 3x1,5mm - 10,0 mb
- rurki osłonowe - 30,0 m
- montaż wyłącznika IP 44 - 1 szt.
- montaż gniazda IP 44 - 2 szt
- montaż wyłącznika nadprądowego np. S30 - 1 szt.
- montaż wyłącznika różnicowa-prądowego np. P312 - 1 szt.
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- montaż skrzynki S6 - 1 szt.
Miejsce wpięcia Zamawiający wskaże na przekazaniu placu budowy.
Pytanie 4
W projektach obu kotłowni zaprojektowano detekcje gazu i elektromagnetyczne zawory
odcinające dopływ gazu w przypadku awarii. Czy zawór ma odcinać dopływ całego gazu
do budynku tzn. również też tej części instalacji która zasila kuchenki gazowe w kuchni, czy
należy tak przebudować instalację żeby zawór Mag odcinał tylko instalację gazową zasilającą
kotłownię.
Odpowiedź.
Zawór Mag ma odcinać dopływ całego gazu do budynku.
Pytanie 5
Proszę o podanie w jakie miejsce, na jaką odległość i należy wywieźć zdemontowany złom
obu Remiz.
Odpowiedź.
Złom należy złożyć przy Remizach OSP w miejscu ustalonym z Zamawiającym.
Pytanie 6
W kotłowni w remizie w Przeczycach znajdują się drewniane drzwi do pomieszczenia obok
proszę o sprecyzowanie czy mają zostać wymienione żeby spełnić parametr wydzielenia
P.Po2. ?
Odpowiedź.
Drzwi należy wymienić na spełniające parametr p.poż.
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