Czechowice – Dziedzice, dnia 18.11.2019 r.
ZP.271.45.2019
ZP.KW.00449.2019

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK
w Czechowicach – Dziedzicach”

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:
Czy inwestor z uwagi na wykonanie nowego fundamentu pod silnik posiada dokumentację
geotechniczną?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji geotechnicznej.
Pytanie 2:
Czy Inwestor uzyskał wstępne zapewnienia o możliwości przyłączenie się do sieci gazowej oraz
energetycznej i może określić miejsce wpięcia z uwagi na długość projektowanej instalacji?
Odpowiedź:
Zainstalowane urządzenie (silnik CHP) będzie podłączane do wewnętrznej instalacji gazowej
i elektrycznej w związku z czym nie wymaga nowych podłączeń do sieci elektrycznej i gazowej.
Z załączniku jest umieszczony rzut piwnicy budynku na którym zaznaczona jest rozdzielnia
elektryczna i rura gazowa, do których ma być podłączone urządzenie.
Pytanie 3:
Czy Inwestor dopuszcza wybudowanie obiektu wolnostojącego lub rozbudowę istniejącego budynku
dla zabudowy silnika CHP, jeżeli planowane miejsce w kotłowni będzie niewystarczające i dokona
dopłaty na podstawie przedstawionego kosztorysu na roboty dodatkowe?
Odpowiedź:
Wszystkie sposoby rozwiązania zabudowy silnika CHP zależą od projektanta. Zamawiający wskazuje
miejsce, którym dysponuje i nie zakłada rozbudowy obiektu z tytułu montażu silnika.
Pytanie 4:
Czy wymiana drzwi wejściowych 90 na 110 lub 120 cm ma być zrealizowany przez zabudowę drzwi
dwuskrzydłowych czy jednoskrzydłowych?
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Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje zamontowanie drzwi dwuskrzydłowych.
Pytanie 5:
Czy przed malowaniem pomieszczeń, w których były przeprowadzone prace montażowe
i demontażowe (np. przekucia, zabudowa elementów CHP) powierzchnie ścian należy szpachlować?
Odpowiedź:
Powierzchnia ścian powinna być doprowadzona do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji (obecnie
ściany pokryte są zaprawą tynkarską cementowo-wapienną i pomalowane farbą).
Pytanie 6:
Czy inwestor potwierdza, że automatyka centralnego ogrzewania jest oparta na systemie BMS?
Odpowiedź:
System centralnego ogrzewania jest sterowany poprzez automatykę BMS.
Pytanie 7:
Na jakich sterownikach oparty jest system BMS?
Odpowiedź:
System BMS jest oparty na sterownikach KMC Controls. Typ sterownika KMD 5802.
Pytanie 8:
Czy kogeneracja ma być podłączona do istniejącego systemu BMS?
Odpowiedź:
Tak kogenerację należy spiąć z istniejącym systemem BMS poprzez dołożenie sterownika
i oprogramowanie systemu.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu
WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach”.
Pismo otrzymują:
- Strona internetowa zamawiającego www.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac.: A. Draszczyk
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