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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim” 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907   zwanej dalej „ustawą”, odpowiadając 
na pytania wykonawców wyjaśniam:  
 
 

1. Uzupełnienie PT o schemat ideowy instalacji elektrycznej  i tablic – bez tych 
elementów PT żaden odpowiedzialny kierownik robót elektrycznych nie podejmie się 
wykonania instalacji. 
 
Odpowiedź : Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że do załącznika nr 10    

           – Dokumentacja projektowa -   dodaje się „Rysunek-schemat   ideowy instalacji”. 
 

2. Analizując PT, część elektryczną oraz przedmiar robót stwierdziliśmy: 
 

1. wielokrotne zaniżenie ilości robót w zakresie układania sieci elektrycznych 
2. brak wykazania robót w zakresie podłączenia urządzeń instalacji wentylacji 

mechanicznej 
3. brak wykazania robót w zakresie podłączenia urządzeń instalacji c.o. 
4. brak opisania zasad sterowania wentylacją mechaniczną, w tym nagrzewnicami  - 

zaprojektowany układ wentylacji jest układem autorskim dlatego też sterowanie 
powinno być rozwiązaniem autorskim. 

5. brak zaprojektowania właściwej ochrony przeciwporażeniowej uwzględniającej 
wszystkie elementy budynku  i jego wyposażenia. 
Prosimy o analizę dokumentacji w tym zakresie i jej stosowne uzupełnienie. 

         
            Odpowiedź : 
              
            Ad. 2.1 Należy przyjąć własną kalkulację w zakresie robót układania sieci  
            elektrycznej. 
 
            Ad. 2.2 Montaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie     
            z wytycznymi montażu producenta urządzeń i zgodnie ze sztuką budowlaną. 
  
            Ad. 2.3 Podłączenia urządzeń instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać   
            zgodnie z wytycznymi montażu producenta urządzeń i zgodnie ze sztuka budowlaną. 
 
            Ad. 2.4 Do sterowania urządzeniami wentylacji mechanicznej należy użyć   
            regulatorów z zakresu produkcji producenta urządzeń i zamontować zgodnie z jego   
            wytycznymi. 
 
            Ad. 2.5 Należy uwzględnić ochronę przeciwporażeniową i wykonać zgodnie ze  
            sztuką  budowlaną  
 
 



 
3. Analizując PT, część wentylacyjną stwierdziliśmy brak w części rysunkowej  
      elementów wentylacji mechanicznej sanitariatów o których mowa w opisie   
      technicznym – prosimy o analizę dokumentacji w tym zakresie i jej stosowne  
      uzupełnienie. 
  

              Odpowiedź : Wentylatory łazienkowe opisane w projekcie należy zamontować  
              zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi montażu producenta wentylatorów. 
 

 
 

4.  Analizując PT, część c.o. i wod.-kan. stwierdziliśmy brak rozwiązań w zakresie : 
1. podłączenia i usytuowania naczynia zbiorczego, w tym odprowadzenia rury 

przelewowej 
2. brak określenia zasad napełniania i opróżniania zładu, miejsca poboru wody oraz 

jej spuszczania 
3. brak określenia grubości rurociągów c.o. 
4. brak określenia nastaw na grzejnikach,  

prosimy o analizę dokumentacji w tym zakresie i jej stosowne uzupełnienie. 
 

Odpowiedź : 
 

Ad. 4.1 Montaż naczynia wzbiorczego należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną. 
Naczynie powinno być zamontowane w najwyższym punkcie instalacji. 
 
Ad. 4.2 Do wykonania instalacji napełniania instalacji należy zastosować dwa zawory 
odcinające. Spust poprzez zawór spustowy. Instalację należy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
 
Ad. 4.3 Połączenia instalacji grzewczej należy wykonać z rurociągów miedzianych o 
średnicy od 18 do 28mm zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
Ad. 4.4 Należy uwzględnić nastawy na grzejnikach 
 

 
      5. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej montażu : filtra  siatkowego 
           i   wewnętrznych, pojemnika wyrównawczego, pomp cyrkulacyjnych. 

  
Odpowiedź : Należy uwzględnić montaż filtra siatkowego, pojemnika 
wyrównawczego, pomp cyrkulacyjnych. Armaturę należy zamontować zgodnie ze 
sztuką budowlaną i wytycznymi montażu producenta urządzeń. 
 

 
Ponadto informuję, że przedłuża się : 

-  termin składania ofert do dnia  26 września  2013 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert   

     nastąpi w dniu 26 września  2013r. o godz. 10:15, dokonując tym samym zmiany treści  

     Działu VII SIWZ .    

-   termin wykonania zmówienia do dnia 20 lutego 2014r., dokonując tym samym zmiany 

     Działu II SWIZ. 

                                                                                                              Podpisał : 
                                                                                                        Z up. Burmistrza 
                                                                                                    Zastępca Burmistrza 

          
                                                                                          /-/ Romuald Haraf 


