
URZĄD Ml/\sTA
Referat Zan ńwień Publicznych

97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Tryb. dn. 77.08.2OI7r.

sP7,ż7I.22.2oI7

WYKONAWCY UB|EGAJĄCY SlĘ
o UDzlEIENlE zAMóWlENlA PUBLlczNEGo

DOTYCZY POSTĘPOWANlA W TRYB|E PRZETAGU NlEOGRAN|CZONEGO
NA WYKONANlE ZADANlA lNWESTYCYJN EGO:

,,Termomodernizacja iadaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim"

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2075, poz,2164 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na.:

Pytanie 1.

Jaka jest celowoŚĆ montażu centrali Polon 4500 na tej instytucji? Proszę o podstawę lub konieczność
takiego rozwiązania akurat na tym obiekcie,
Odpowiedź:
Dopuszczamy zastosowanie centrali Polon 4900 lub równoważne.

Pytanie 2.
Jednocześnie proszę o dopuszczenie do wyceny centrali polon 4900, jako rozwiązania
równowaŻnego. Nie ma żadnych przesłanek technicznych aby na tym obiekcie montować centralę
zawierającą linie do sterowania gaszeniem gazem. Takowe tutaj nie występuje. Dodatkowo w
PrzYszłoŚci nie będzie technicznie możliwe wykonanie instalacjigaszenia gazem z tej centrali na tym
obiekcie. Jest to marnotrawienie publicznych funduszy.
Odpowiedź:
Dopuszczamy zastosowanie centrali Polon 4900 lub równoważne,

Pytanie 3,
czy dostawa i montaż napędów do klap ppoz na kanałach wentylacyjnych jest w zakresie przetargu.
w przedmiarze znajdują się takie pozycję z dokładnym modelem. czy te napędy będą kompatybilne
z wykonanymi w poprzednim etapie klapami? co w przypadku klap certyfikowanych np. mercor
które powinny być dostarczane wraz z napędami. czy wszystkie klapy ppoz. zgodnie z projektem
zostały już wykonane? co w przypadku braku klap wentylacyjnych - co zostało zaobserwowane na
wizji lokalniej. klap ppoz nie ma zamontowanych na kanałach. A jeżeli są to już z fabrycznymi
siłownikami,
Odpowiedź:
Nie wszystkie klapy p-poż. zostały wykonane. Do wyceny iwykonania w kosztorysie budowlanym
w poz. ż8 - Klapa oddymiająca z napędem pneumatycznym (poz. 28 kosztorysu na roboty
budowlane, nad szybem dźwigu), w poz. 216 kosztorysu budowlanego na,leży wycenić 2 k|apy
oddymiające z napędem (oddymianie dwóch klatek schodowych).
Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetar8u przedmiarami,



Pytanie 4.
w załączonym przedmiarze na roboty budowlane brak pozycji dotyczącej wykonania warstwy
samopoziomującej pod wykładzinę pcv. zgodnie ze sztuką budowlaną należyją wykonać. proszę o
dołączenie tej pozycji do przedmiaru lub zapewnienie, że nie będziemy wykonywać samopoziomki
Odpowiedź:

w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane proszę dopisać pozycję nr 310 i wycenić
roboty zrviązane z wykonaniem podkładu samopoziomującego. w załączeniu sTwioR na
podkłady.

Pytanie 5.
WPrzedmiarzepoz,Lipoz,4sąpo2szt.central,natomiastwwpoz.5uruchomieniecentral są3
szt., a W projekcie są 3 centrale (2VS-30-ROPHc/SS - 2szt., M lSTARLP60o-1szt). Proszę o
sprecyzowanie ilości central.
Odpowiedź:
Proszę wycenić w pozycji 1. Przedmiaru -2 centrale 2Vs-3o-RoPHc/SS lub równoważne, w poz. 4.
- 1centralę M|STARLP600 lub równoważne, W poz.5 uruchomienie 3 central. Powyższe należy
zmienić w przedmiarze robót kosztorysu ofeńowego.

Pytanie 6,
W oPisie jest ZaPis o wentylatorach wyciągowych w sanitariatach - brak urządzeń w pozostałych
miejscach. RÓwnież na rysunkach. (są natomiast wentylatory ścienne i kanałowe w przedmiarze i

stwor, których z kolei nie ma nigdzie w projekcie);- proszę o uzupełnienie przedmiaru i
sprecyzowanie które na leży wycenić
Odpowiedź:
proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami. wentylator o wydajności do
100m3, łożyskowany, z opóźnieniem czasowym.

Pytanie 7.
Natomiast w przedmiarze w poz.24 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy
otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika w, tym jeden w sanitariacie na
parterze obmiar = 20 szt. nie ma nic o parametrach wenty|atorów. proszę o sprecyzowanie typu i
parametrów pracy wentylatorów.
Odpowiedź:
proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami. wentylator o wydajności do
100m3, łożyskowany, z opóźnieniem czasowym.

Pytanie 8.
W przedmiarze poz.19 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i c o śr. do 3].5 mm obmiar = 2
szt. oraz w poz. 20 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o ob- wodzie do 3260 mm
obmiar = 4 szt. natomiast w projekcie są: czerpnia dachowa prostokatna7O0x300 _ 1 szt, czerpnia
dachowa prostokątna 830x350 - ]. szt, Wyrzutnia dachowa prostokątna 821x313 - 1szt,,Wyrzutnia
dachowa okrągła dn250- 1szt., czerpnia ścienna prostokątna 4oox30o _ 1szt., wyrzutnia ścienna
okrągła dn 250 -1 szt. Proszę o sprecyzowanie w przedmiarze typów i podzielenie pozycji osobno na
Wyrzutnie i czerpni.
Odpowiedź:
Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami,
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Pytanie 9.
Poz. 14 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i

aluminiowych obmiar = 29 szt. natomiast w projekcie są: kratka wentyl. 280x160 - 12szt., kratka
went, 400x160-3 szt., kratka went. 200x400 - 2szt., anemostaty nawiewne kwadratowe -4 szt.,
anemostaty wywiewne kwadratowe - 3 szt. Wszystkich rodzajów łącznie są 24szt. Proszę o
weryfikację ilości i rodzajów kartek wentylacyjnych.
Odpowiedź:
Proszę WyceniĆ zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami.


