PYTANIA I ODPOWIEDZI:
1. Jaki jest zakres prac do wykonania ?
Czy tylko roboty ujęte w przedmiarze robót (instalacja C.O., instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacji, kominek z płaszczem wodnym) ?
Czy całość robót ujęta w projekcie (roboty z przedmiaru + wentylacja i klimatyzacja +
przyłącza wod-kan + kocioł gazowy).
ODP: Zakres prac do wykonania obejmuje przedmiar robót. Wykonawcy składający ofertę
muszą do przedmiaru robót sanitarnych doliczyć wykonanie niżej wymienionych robót tj;
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Wentylacja kuchni – układ W2
Podstawa Opis i wyliczenia
KNR 2Okap wentylacyjny gastronomiczny, centralny,
17 0141skrzyniowy ze stali nierdzewnej 2200x1600 +
06
łapacze tłuszczu + oświetlenie + króciec DN250
KNR 2Wentylator VSA 225 L 3.0,
17 0201Regulator prędkości wentylatora ETY - 1.5,
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KNR 2Klapa zwrotna DN225
17 013103
analogia
KNR 2Podstawa dachowa typ B II DN 225
17 014902
KNR 2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,
17 0122typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 35
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%
KNR 2Izolacja kanałów wentylacyjnych Klimafix o gr. 50
16 0301mm
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analogia
Wentylatory łazienkowe
KNR 2Wentylator łazienkowy EDM 100
17 020101
KNR 2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ
17 0113B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
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2. Jeżeli zakres realizacji obejmuje przyłącza wod-kan, Czy Zamawiający posiada uzgodniony
projekt w/w ?
ODP: Zamawiający posiada uzgodniony projekt w/w robót. Zakres robót nie obejmuje
wykonania przyłączy wod-kan.

3. W przedmiarze instalacji wodociągowej nie ujęto elektrycznych podgrzewaczy wody (2szt.),
prosimy o uzupełnienie, jaka jest wymagana ich pojemność ?
ODP: Należy doliczyć w kosztorysie ofertowym elektryczne podgrzewacze pojemnościowe
wody o pojemności i mocy min. 80l/1500W (pom. 1.8 socjalne) i min. 50l/1200W (pom.1.7
gospodarcze).

4. W przedmiarze nie ujęto baterii umywalkowej dla „Szafy porządkowej z umywalką”, prosimy
o uzupełnienie.
ODP: Należy przewidzieć szafkę porządkową z umywalką jako kpl. o wymiarach
500x500x2000mm wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Konstrukcja spawana.
Komora umywalki zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 320x300x150 mm. Szafa z
otworami wentylacyjnymi, przestawną półką oraz możliwością przełożenia drzwi. W szafce
zamontować baterię stojącą zlewozmywakową jednouchwytową, materiał mosiądz,
chromowaną z obrotową wyciąganą wylewką (do 30 cm). Wysokości baterii min. 36 cm.

5. Czy w przedmiarach branży budowlanej ujęto obudowę wkładu kominkowego z płaszczem
wodnym ?
ODP: W przedmiarze robót budowlanej nie objęto obudowy kominka z płaszczem wodnym.
W przedmiarach robót sanitarnych należy wycenić kominek jako kpl. W zakresie tej pozycji
jest również wykonanie obudowy wkładu kominka.
6. Prosimy o podanie wymaganych parametrów kominka z płaszczem wodnym.
ODP: Oferencii zobowiązani są do wyceny kominka z płaszczem wodnym, z zamkniętą
komorą spalania o min. mocy 15 kW,+ układ naczynia otwartego np; Kominek z zamkniętą
komorą spalania np.; LOUIS PANORAMA AQUA
Zestaw musi zawierać; wkład kominkowy, maskownica, grill, system sterowania wifi
zbiornik na pelet min. 45kg, podajnik, automatyczną przepustnicę dolotu, automatyczne
czyszczenie paleniska, sterowanie pompą CO, system TRIPLE GLASS - potrójna szyba,
ograniczająca oddawanie energii przez drzwi kominka aż o 30% , zestaw czujników,
zapalarkę, sterownik, termostat pokojowy, programator tygodniowy, wężownica schładzająca,
oraz płytę do obudowy komina np.; skamotec 225
Parametry kominka;
Zakres mocy- 6-15 kW
Średnie zużycie paliwa przy mocy maksymalnej- 3kg/h
Maksymalna moc cieplna po odliczeniu strat - 15,2 kW
Sprawność cieplna- 93%
Średnia temperatura spalin- 169 C
Zawartość CO dla O2 = 13% średnia- 0,0025 %
Pojemność wodna- 33L

7. Prosimy o podanie wymaganych parametrów i rodzaju wymiennika ciepła dla kominka z
płaszczem wodnym.
ODP: Oferenci zobowiązani są do wyceny wymiennika ciepła 30 płytowy 25kW TYP
np.PGM-3/4c-30.1 o następujących parametrach ;
Pakiet 30 lutowanych płyt ze stali nierdzewnej
Króćce gwintowe GZ 3/4" ze stali nierdzewnej
Moc do 25 kW
Wymiary: 191 x 73 x 74 mm
Powierzchnia wymiany ciepła: 0,36 m2
Ciśnienie testowe 6 MPa (60 bar)
Ciśnienie robocze 4,5 MPa (45 bar)
Stal Ansi 316
Lut – miedź
Zakres temperatur pracy -195oC do +220oC
Maksymalny przepływ: 4 m3/h

8. Czy nie ma potrzeby montażu po stronie wtórnej naczynia wzbiorczego zamkniętego ? Nie
ujęto go w przedmiarze.

ODP: Należy doliczyć naczynie ciśnieniowe o poemności 35L wzbiorcze.

9. Czy podana ilość płynu glikolowego uwzględnia całość instalacji C.O. i pojemność
wymiennik ciepła ? Czy nie jest zbyt mała ?
ODP: Należy zwiększyć ilość płynu glikolowego o 100L.

10. Czy Zamawiający posiada pliki projektu w DWG?
ODP: Zamawiający nie posiada plików projektu w formacje DWG.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę grubości pokrycia i elementów obróbek z blachy tytan
cynk gr 0,8 mm na cieńszą np. 0,7mm lub 0,6 mm?
ODP: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych jakościowo i cenowo. Zamawiający nie
dopuszcza zmiany grubości pokrycia i elementów obróbek blacharskich.
12. Proszę o informację czy do oferty kosztorysy mają być złożone w formie uproszczonej.
ODP: Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są załączyć do oferty kosztorys ofertowy w
formie uproszczonej.
13. Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż central wentylacyjnych, centralę
nawiewne, nagrzewnice, wentylatory dachowe, okapy itp. urządzenia wentylacyjne opisane w
projekcie branża sanitarna?
ODP: Przedmiot zamówienia określa przedmiar robót oraz odpowiedzi uzupełniające opisane w pkt 1
dotyczące br. sanitarnej.
14. Jak Zamawiający zaplanował rozliczenie robót ( wskazane w dokumentacji kosztorysowe) w
przypadku wykonania przez Wykonawcę robót nie ujętych w przedmiarach a wskazanych w
dokumentacji projektowej?
ODP: Rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo określa wzór umowy stanowiący
załącznik do SIWZ. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią
umowy, akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.

15. Czy przedmioty zamówienia obejmują dostawę wyposażenia np. mebli, roślinności itp.?
ODP: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble i rośliny.

16. Jeżeli przedmioty zamówienia obejmują dostawę wyposażenia proszę o zamieszczenia danych
technicznych, kart katalogowych oraz zestawień wskazanych urządzeń, wyposażenia.

Odp. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa a roboty budowlane. Zakres określa dokumentacja
budowlana, przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.

17. W przedmiarze nie ujęto baterii umywalkowej dla „Szafy porządkowej z umywalką”, prosimy o
uzupełnienie.
Odp; Należy przewidzieć szafkę porządkową z umywalką jako kpl. o wymiarach 500x500x2000mm
wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Konstrukcja spawana. Komora umywalki zabudowana
z trzech stron. Wymiary komory 320x300x150 mm. Szafa z otworami wentylacyjnymi, przestawną
półką oraz możliwością przełożenia drzwi. W szafce zamontować baterię stojącą zlewozmywakową
jednouchwytową, materiał mosiądz, chromowaną z obrotową wyciąganą wylewką (do 30 cm).
Wysokości baterii min. 36 cm.

18. W specyfikacji technicznej widnieje zapis okna z PCV wykonane zgodnie z wykazem stolarki. W
wykazie stolarki okna mają być drewniano aluminiowe. Proszę o określenie z jakiego materiału mają
być okna.?
Odp; Do wyceny należy przyjąć okna zgodnie z opisem stolarki okiennej projektu budowlanego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert porównywalnych jakościowo i cenowo. Parametry okiem
musza spełniać wymogi WT które będą obowiązywać od roku 2021 tzn; współczynnik przenikania
ciepła przegrody przezroczystej jest nie większy niż 0,9 W/(m2·K).

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na za zmianę wykończenia elewacji z płyt fasadowych
ceramiczneych Terreal i żaluzji fasadowych ceramiczne Zonda® XL 10 na rozwiązania równoważne
np. wykończenie elementów elewacji deską elewacyjną kompozytową np.; All Weather
Ultrashield 25x121,5x2800
Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych jakościowo i cenowo.

