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Gdynia, 19.01.2012

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na budow budynku stacji ratowniczej
Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku, Znak post.: NZ-NT/I/PN/07/11

Odpowied na pytania nr 2
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówie publicznych (tj.Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 749
z pó n. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiaj cy: Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzib w

Gdyni informuje, i w przedmiotowym post powaniu na budow budynku stacji ratowniczej MSPiR w
Tolkmicku, wp yn y zapytania, które wraz z odpowiedzi zamieszczono poni ej.
Pytania dot. instalacji sanitarnych w niniejszym post powaniu:
Kot ownia olejowa.
Pytanie 1.
Brak doboru naczynia przeponowego dla podgrzewacza ciep ej wody u ytkowej
Odpowied Zamawiaj cego:
W budynku zastosowano podgrzewacz o pojemno ci 200 l i dla takiej wielko ci nie ma konieczno ci
stosowania naczynia przeponowego. Nale y zamontowa naczynie przeponowe na przewodzie
zimnej wody 12N Reflex.
Pytanie 2.
Dobór zaworu bezpiecze stwa na ci nienie zadzia ania zaworu przy 2,5 bar dla podgrzewacza cwu po
stronie dop ywu zimnej wody jest nieprawid owy, zw aszcza e PW nie przewiduje monta u naczynia
przeponowego dla podgrzewacza wody, które by przyj o nadmiar ci nienia podczas podgrzewania
wody a ci nienie wody w budynku b dzie równe lub wi ksze ni 2,5 bar.
Odpowied Zamawiaj cego:

Zastosowa nastaw w zaworze bezpiecze stwa na maksymaln wielko

3,0 bar.

Pytanie 3.
Brak doboru automatyki kot a.
Sterowanie mo e by

sta otemperaturowe lub pogodowe czy ma by

zastosowany czujnik

temperatury pomieszczenia?
Odpowied Zamawiaj cego:
Kocio wyposa ony jest w standardow automatyk ISR + z dodatkowym czujnikiem temp. cwu w
podgrzewu cwu typ WWF sterowan czujnikiem pogodowym. Z uwagi na fakt i z kot a b
ogrzewane pomieszczenia w których zamontowane b

grzejniki z zaworami termostatycznymi (w

tym pokoje typu hotelowego) nie ma konieczno ci zastosowania czujnika temp. Pomieszczenia.
Pytanie 4.
Prosz o okre lenie wysoko ci czynnej komina spalinowego dla kot a.
Odpowied Zamawiaj cego:
Wysoko

czynna komina wyniesie 10 m.

Pytanie 5.
Zgodnie z opisem do PW nale y zamontowa dwa zbiorniki na olej opa owy a na rzucie pokazano
tylko jeden zbiornik na olej opa owy. Ile zbiorników nale y przyj

do oferty?

Odpowied Zamawiaj cego.
Nale y zamontowa jeden zbiornik.
Pytanie 6.
Zgodnie z PW wlew paliwa przewidziano w pomieszczeniu kot owni. Czy nie bardziej zasadne by by o
wyprowadzenie instalacji wlewu paliwa na cian zewn trzn budynku z wlewem umieszczonym w
zamykanej skrzynce?
Odpowied Zamawiaj cego.
Warunki techniczne nie wymagaj monta u zewn trznego wlewu paliwa na zewn trz budynku,
jednak e z uwagi na wygod u ytkowania nale y zamontowa wlew na zewn trz budynku.

Jednocze nie Zamawiaj cy zaznacza, i udzielenie powy szych odpowiedzi nie wymaga zapewnienia
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i nie zostaje przed

ony termin sk adania

ofert.
Tym samym:
Termin sk adania ofert: 26.01.2012r, godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 26.01.2012r, godz. 10.00
Niniejsza informacja jest integraln cz ci SIWZ i jest wi

ca dla Wykonawców bior cych udzia

w niniejszym post powaniu.
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