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Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego 

 w Kluczborku – Słoneczne Błonia” 
 
 
Zapytanie oferenta: 

1. Proszę o informację czy budowa wiat śmietnikowych jest przedmiotem 
postępowania przetargowego? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym 
zakresie. 

 
Przedmiotem zamówienia jest również budowa 1 szt wiaty śmietnikowej zgodnie z 
rysunkiem PW-AD-22. Wiata jest ujęta w przedmiarze robót PZT poz. 3.2 
 

2. Ze względu na istotne różnice w wyspecyfikowanych materiałach w Dokumentacji 
projektowej, STWiOR oraz Przedmiarach prosimy o potwierdzenie że przy 
realizacji Zamawiający zaakceptuje materiały wyszczególnione w Dokumentacji 
projektowej, mimo że STWIOR oraz Przedmiar wskazują na inne materiały: 

 
- instalacja wody: Dokumentacja projektowa: piony i piwnica - rury PP z wkładem z włókna 
szklanego, instalacja w mieszkaniach: - rury wielowarstwowe PERT/AL/PE-HD,  
STWIOR: piony i piwnica: instalacja wody z rur ze stali nierdzewnej, mieszkania: zw: PP, cw: PP 
z wkładką aluminiową,  
Przedmiar: wszystkie rurociągi wielowarstwowe o połączeniach zaprasowywanych 

 
Instalacje wody (piony i piwnica) należy wykonać zgodnie z projektem z rur 
wielowarstwowych PERT/AL/PE-HD,  
 
- grzejniki:  
Dokumentacja projektowa: grzejniki płytowe konwektorowe zaworowe z wbudowanymi zaworami 
i głowicami termostatycznymi, oraz w łazienkach grzejniki drabinkowe kompaktowe,  
Przedmiar: grzejnik stalowy pływowy zaworowy ocynkowany 
 
Grzejniki zastosować zgodnie z projektem  
 
- instalacja CO:  
Dokumentacja projektowa: instalacja w mieszkaniach do grzejników - typ PERT/AL/PE-HD, rzut 
piwnicy wskazuje główny na rurociąg o śr. 63x6,0 (rura PEX) - natomiast rozwinięcie na rurociąg 
o śr. 6,3x8,6(PP-R)  
STWIOR: - instalacja CO z rur PE,  

przedmiar: rurociągi wielowarstwowe dla wszystkich średnic,  
 
Instalację CO wykonać zgodnie z projektem 

3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: w projekcie na instalacji ogrzewania (rys. PW-
IS-11) wrysowano instalację z podaniem wymiaru dn, czyli średnica wewnętrzna, 
np. największa rura to dn 65, natomiast w przedmiarze w pozycji 1.4.2.6 widnieje 



 

największa rura wielowarstwowa od śr. zew. 63 mm, która nie odpowiada rurze dn 
65, tylko dn 50. Które wielkości przyjąć do wyceny ? Różnica cenowa pomiędzy 
instalacją dn 65 a dn 50 to ponad 100%. 

Należy zastosować rury o średnicy dn 65 zgodnie z projektem. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu instalacyjnego ogrzewania od 
kotłowni do logoterm na inny system np. rur stalowych zaciskanych 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych zaciskanych o parametrach co 
najmniej jak rury wskazane w projekcie. 

5. Prosimy o uzupełnienie projektu o parametry urządzeń niezbędne do wyceny: 

- pompa obiegowej instalacji c.o., 
Zgodnie z opisem projektu 

 
 temp. 65/45 przy objętości 6,0 m3/h podnoszenie 55kPa 
- naczynie przeponowe, 50dm3 
- zawór bezpieczeństwa. 3/4" 
 

6. Sieci zewnętrzne: w dokumentacji projektowej wrysowano nowe instalacje w kolizji 
z istniejącymi sieciami np. sieć wody lub sieć gazowa. W odniesieniu do kolizji jest 
zapis "Kolizja... do likwidacji". W projekcie zagospodarowania terenu  na instalacji 
wody oraz instalacji gazu przechodzących przez teren objęty inwestycją 
zaznaczone są przekreślenia. Czy przeniesienie sieci i likwidacja kolizji jest w 
zakresie wycenianych robót ?  

Przeniesienie sieci wody i gazu nie jest objęte przetargiem. Zakres ten zostanie 
wykonany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem inwestycji. 

7.  

 
 
Złącze docelowe nie zostało wykonane. Zasilanie placu budowy należy wykonać                           
z miejsca wskazanego do złącza docelowego, zgodnie z warunkami przyłączenia do 
sieci. 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i 
będą wiążące przy składaniu ofert.   


