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Polska Cerekiew,  dnia 08-07-2011r. 
 
 
 
 
 
 

 
ZP 271.05.07.2011 
 
 
 
         
 

 
Dot.: Przetargu nr ZP 271.05.2011 prowadzonego w tr ybie negocjacji z 
ogłoszeniem na budow ę Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w 
Zakrzowie – etap I - instalowanie centralnego ogrze wania, ciepłej wody u żytkowej, 
instalacji wodoci ągowej, instalacji kanalizacyjnej.  
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich 
treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 
1.Czy zakres robót objętych niniejszym postępowaniem obejmuje również wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Odp. Tak zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej  z funkcją schładzania powietrza nawiewnego w pomieszczeniach 
które tego wymagają zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 
 
2. Czy zakres robót objętych niniejszym postępowaniem obejmuje również wykonanie 
przyłącza wody?  
Odp . Tak woda jest doprowadzona w rejon hydroforni  tj.  pom. nr A1-28 w odległości 
ok. 3,0 m od ściany zewnętrznej, w rejon pom.  nr B1-06 – pomieszczenie filtrów oraz 
pomieszczenie B1-36 pomieszczenie wodomierza. 
 
3. Zamawiający określił w przedmiocie zamówienia wykonanie przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, Czy w zakres robót wchodzi również wykonanie sieci 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg Zagospodarowania terenu. Jeżeli 
tak. To proszę o podanie pojemności osadnika piasku na kanalizacji deszczowej oraz 
parametrów seperatora tłuszczu. 
Odp. W zakres robót nie wchodzi wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej , 
deszczowej oraz wodociągowej. To uzbrojenie zewnętrzne jest wykonane. Do 
wykonania pozostają tylko przykanaliki oraz seperator  tłuszczu  dla węzła kuchennego 
zaznaczony na planie zagospodarowania terenu. 
 
4. Zamawiający określił w zakresie robót montaż technologii kuchni. W dokumentach 
przetargowych brak jest szczegółowych wytycznych ( np. ilość wydawanych posiłków , 
rodzaj i Standart urządzeń technologicznych. Proszę o podania powyższych informacji. 
Odp. Technologię kuchni należy zaprojektować na 220-260 wydawanych posiłków.  Ze 
względu na niewielką powierzchnię  węzła kuchennego należy przyjmować urządzenia 
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wielofunkcyjne. Prosimy o przygotowanie oferty w zakresie minimum oraz w zakresie o 
wysokim standardzie  np.  z zastosowaniem urządzeń  VarioBoostTM. 
 
5. Z ST wynika , że Zamawiający przewiduje ogrzewania obiektu zapomoga grzejników . 
Czy grzejniki również przewidzieć w pomieszczeniu basenu? 
Odp. Rodzaj wyboru ogrzewania pomieszczeń i obiektów należy do projektanta. Ze 
względu na wykorzystanie jako źródła ciepła energii odnawialnej z zastosowaniem 
pomp ciepła zalecamy gdzie jest to technicznie możliwe i uzasadnione ogrzewanie 
podłogowe, następnie ogrzewanie grzejnikowe i powietrzne Wybór rodzaju ogrzewania 
basenu należy do projektanta. 
 
6. Proszę o podanie które pomieszczenia będą ogrzewane. 
Odp.  Nie ogrzewane są stajnie, wiata treningowa i  rozprężania. Pozostałe 
pomieszczenia i obiekty należy ogrzać. 
 
7. Jeżeli boksy dla koni i hale treningowe mają być ogrzewane , to w jaki sposób.  
Odp. Boksy dla koni i hale treningowe nie są ogrzewane. 
 
8. Proszę o podanie informacji na temat wyposażenia obiektu w urządzenia sanitarne, 
np.: 
-czy mają być zastosowane WC kompakty, czy też miski wiszące na stelażach np. typu 
Geberit? 
Odp. We wszystkich WC zbiorczych należy zastosować   miski ustępowe wiszące  w 
pozostałych dowolnie . 
- czy pisuary mają być wyposażone w zawory spłukujące automatyczne czy też na 
fotokomórkę? 
Odp. Należy stosować zawory spłukujące automatyczne 
-czy pisuary mają być zamontowane na stelarzach np. typu Geberit  
Odp. Zastosować pisuary montowane do ściany 
-jaki rodzaj bateri należy przewidzieć do umywalek, czy standardowe czy też np. 
czasowe 
Odp. należy zastosować armaturę tradycyjna o średnim standardzie jakości co zostało 
określone w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Ponadto proszę o określenie standardu wyposażenia obiektu w urządzenia sanitarne 
poprzez podanie przykładowej nazwy producenta.  
Odp. Posługiwanie się nazwami producentów w zamówieniach publicznych jest 
zabronione, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa. Że należy zastosować 
armaturę u urządzenia sanitarne na średnim poziomie jakościowym. Prosimy o złożenia 
w ofercie kilku propozycji . 
 
9. Czy poidła należy przewidzieć tylko w boksach stałych, czy  w boksach składanych 
również.  
Odp. We wszystkich boksach należy przewidzieć poidła dla koni. 
 
10. Na rzucie parteru obiektu zaznaczono w pomieszczeniach A1-12a oraz B2 18 kotły 
gazowe. Czy wykonanie kotłowni gazowych wchodzi w zakres robot.  
Odp. To zależy od oferenta  jaki system ogrzewania wybierze i czy zdoła pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło tylko z odnawialnych źródeł energii.  Wszelki braki 
zapotrzebowania na ciepło należy pokryć kotłownia gazową na gaz płynny. Możliwe jest  
wykorzystanie pomieszczenia B1-16 także na pomieszczenie pomp ciepła i kotłowni 
gazowej a funkcja tego pomieszczenia zostanie przeniesiona w inne miejsce. 
 
11. Które pomieszczenia Zamawiający przeznaczył na zainstalowanie pomp ciepła? 
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Odp. Pompy ciepła mogą być zainstalowane w pomieszczeniach kotłowni oraz 
dodatkowo można wykorzystać pomieszczenie hydroforni  tj. A1-28. 
 
12. Czy pompa ciepła ma pokryć w100% zapotrzebowania ciepne obiektu tzn. c.o. cwu.i 
wentylacja.? 
Odp. To powinno wynikać z rachunku ekonomicznego zarówno w kosztach 
inwestycyjnych i eksploatacji obiektu. W przypadku nie opłacalności proponujemy 
zasilanie central wentylacyjnych z kotłowni gazowych. 
 
13. W SWIZ pisze, że pompa ciepła ma współpracować z dolnym źródłem w postaci 
odwiertów pionowych oraz realizować odzysk ciepła z ujęć wody i z obornika. Proszę o 
podanie bliższych wytycznych odzysku ciepła z ujęć wody i z obornika.  
Odp. Ujęcia wody graniczą z terenem budowy  średnie dobowe zużycie wody wynosi  
.Należy wykorzystać w pierwszej kolejności to źródło ciepła braki uzupełnić  odwiertami 
pionowymi  i kotłownią gazową oraz ciepłem uzyskanym z przerobu obornika. Nazwa 
urządzenia i jego producent zostanie podany oddzielna odpowiedzią. 
 
14. Prosimy o podanie przewidywanego zużycia ciepłej wody w obiekcie. 
Odp. Należy przyjąć normowe wartości zużycia ciepłej wody dla 30 pracowników. Ok. 
50 osób zakwaterowanych. Zużycie ciepłej wody dla kuchni, basenu oraz dla węzłów 
WC i stanowiska mycia koni. 
 
 
            

 Urszula Wójt Gminy  
              

 inż. Krystyna Helbin 
 


