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Otrzymują Wykonawcy 

którzy pobrali SIWZ 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

             Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zawiadamia się, że w dniu 12.07.2010 r. wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: 

 

„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w dwóch 

budynkach SPZZOZ w Konstancinie Jeziornej”. 

 

 
Zamawiający wyjaśnia następująco:  

 

Pytanie: 

W przedmiarach dla obu budynków z robót budowlanych są tylko przekucia i zamurowanie przebić, jak 

uwzględnić pozostałe roboty budowlane takie jak zatynkowanie powstałych po demontażu bruzd pod 

rurami i grzejnikami ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Wszystkie niezbędne roboty 

należy zawrzeć w cenie oferty.  

 

Pytanie: 

W poz. 33 występuje kocioł gazowy dwufunkcyjny, czy instalacja wody zimnej, ciepłej i gazu jest 

doprowadzona do kotła ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuję iż gaz jest doprowadzony do kotła natomiast ciepła woda rzutkowa i 

zimna woda są w odległości około 2 metrów. Zgodnie ze STWIOR należy przewidzieć 

podłączenie w/w instalacji do kotłów. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.4 „Zakres robót 

objętych ST” w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – należy przewidzieć 

wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączeń, instalacji c.o.,  instalacji spalinowej, instalacji 

wod –kan oraz elektrycznej. 

 

Pytanie: 

W poz. 34 występuje kocioł gazowy kondensacyjny 25 kW, jest to tylko kocioł do centralnego 

ogrzewania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kocioł wymieniony w poz. 34 jest tylko do centralnego ogrzewania.  

 

 

 

 

 



Pytanie: 

Czy w pobliżu kotłów jest doprowadzony oddzielny obwód elektryczny ? 

Odpowiedź: 
W pobliżu kotłów nie ma oddzielnego obwodu elektrycznego. Należy przewidzieć wykonanie 

takiego obwodu. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.4 „Zakres robót objętych ST” w 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – należy przewidzieć wykonanie 

wszystkich niezbędnych przyłączeń, instalacji c.o.,  instalacji spalinowej, instalacji wod –kan 

oraz elektrycznej. 

 

Pytanie: 

Czy dopuszczają Państwo wykonanie instalacji z rur miedzianych ? 

 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji z rur miedzianych pod warunkiem że instalacja 

będzie spełniała funkcję i przeznaczenie zawarte w SIWZ. 

 

 

 

                             ZATWIERDZAM 

 

 

 

 
 


