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Łódź, dnia 22.04.2013 roku 
 
 
  

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 
 
                                                                                        
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
im. H. Wieniawskiego w Łodzi – wymiana wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i 
wentylacji mechanicznej” 

 
 
 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi, działając na 

podstawie art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 

2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, 

nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i z 2012 roku, poz. 769, 951, 

1101 i 1529) informuje, Ŝe wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ. PoniŜej 

przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Czy inwestor dysponuje i zamontuje 127 szt. brakujących zaworów grzejnikowych i głowic 

termostatycznych w związku z róŜnicą między ilością grzejników a ilością głowic i zaworów w 

przedmiarach (358 a 231 szt.)? 

 Odpowiedź: 

Wystapiła omyłka w przedmiarze. W gestii Wykonawcy jest cała ilość 358 szt. Modyfikacja 

kosztorysu branŜowego uwzględnia dokonaną korektę. Zmodyfikowana wersja kosztorysu 

nakładczego branŜy – instalacja centralnego ogrzewania została umieszczona na stronie 

internetowej. 

Pytanie 2: 

Czy inwestor potwierdza, iŜ rezygnuje z przygotowania powierzchni i malowania tynków za 

zdjętymi grzejnikami? 

Odpowiedź: 

Nie, niezbędne prace w tym zakresie trzeba wykonać. Modyfikacja kosztorysu branŜowego 

uwzględnia dokonaną korektę. Zmodyfikowana wersja kosztorysu nakładczego branŜy – 

instalacja centralnego ogrzewania została umieszczona na stronie internetowej. 
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Pytanie 3: 

Czy inwestor rezygnuje lub zamontuje we własnym zakresie zabudowy ogniowe przewodów 

wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Kosztorys nakładczy zakłada wykonanie niezbędnych prac. śadne inne nakłady nie powinny 

być brane pod uwagę przy wycenie. 

Pytanie 4: 

Czy inwestor jest świadomy, iŜ w związku z pracami demontaŜowymi i montaŜowymi naleŜy 

liczyć się z pogorszeniem estetyki ścian i sufitów? 

Odpowiedź: 

Zakładany zakres prac towarzyszących realizacji wymiany instalacji wewnętrznych powinien 

zminimalizować ryzyko kontrastu i zbytniego pogorszenia estetyki pomieszczeń. W przypadku 

uszkodzenia z winy Wykonawcy większej niŜ zakładana w kosztorysie nakładczym 

powierzchni, Wykonawca na swój koszt winien doprowadzić teren do stanu niezgorszego niŜ 

przed realizacją prac. 

Pytanie 5: 

Prosimy o poprawienie daty otwarcia ofert na 2013 rok. 

Odpowiedź: 

Jest to omyłka pisarska. Następuje automatyczna korekta – rozdział XIII, pkt. 2 siwz. Właściwa 

data otwarcia ofert winna brzmieć - 26.04.2013 roku. Na marginesie, Zamawiający zaznacza iŜ 

ulegnie termin złoŜenia i otwarcia ofert. 

Pytanie 6: 

Co z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Kanały wentylacyjne muszą zostać oczyszczone na początku prac. Koszt tego rodzaju robót 

naleŜy uwzględnić w cenie oferty. Pozycje branŜowego kosztorysu nakładczego to 

uwzględniają. 

Pytanie 7: 

W dokumentacji przebudowy instalacji c.o. występuje następujący zapis: 

„W pomieszczeniach dydaktycznych piony zabezpieczyć zabudową w kolorze białym lub w 

kolorze okładziny drewnianej.” Natomiast w kosztorysie występuje pozycja „MontaŜ maskownic 

PVC dla pionów z PP”. Zwracamy się o określenie rodzaju technologii zabudowy i 

zabezpieczenia pionów. Zwracamy się równieŜ o określenie czy piony naleŜy zabudować na 

całej wysokości czy teŜ jest moŜliwość częściowej zabudowy pionów?. Czy zabudowę pionów 
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moŜna wykonać poprzez zastosowanie zabudowy z płyt g-k? Czy zabudowę pionów moŜna 

wykonać poprzez zastosowanie koryt elektrycznych? 

Odpowiedź: 

Piony naleŜy zamaskować na całej wysokości. Rodzaj materiału PVC, dopuszczalne są koryta 

elektryczne o określonej wielkości. W pomieszczeniach tego wymagających – boazeria – naleŜy 

przewidzieć kolor zbliŜony do koloru boazerii. W pozostałych pomieszczeniach – kolor biały. 

Pytanie 8: 

W dokumentacji przebudowy instalacji c.o. występuje następujący zapis: 

„W pomieszczeniu hali sportowej zamontować dwie nagrzewnice wodne np. Volcano VR1 o 

mocy grzewczej 6 kW kaŜda. Nagrzewnice zamontować na przeciwległych ścianach w sposób 

ograniczający mieszanie się strumieni powietrza na wysokości ok. 4 - 5m.” W kosztorysie nie 

występuje Ŝadna określająca konieczność montaŜu nagrzewnic. Zwracamy się o wyjaśnienie 

rozbieŜności pomiędzy kosztorysem, a projektem i określenie czy w zakresie zadania naleŜy 

zamontować nagrzewnice? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił juŜ odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Wartość nagrzewnic naleŜy 

uwzględnić w wartości oferty. Zmodyfikowana wersja kosztorysu nakładczego obejmującego 

ten element została umieszczona na stronie internetowej. 

Pytanie 9: 

Jak naleŜy rozumieć zapis SIWZ (Rozdział 3 pkt. 7) 

„Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2013 roku do dnia 24.08.2013 roku, z zastrzeŜeniem 

etapowości prowadzenia robót, co jest uzaleŜnione od moŜliwości udostępnienia obiektu przez 

Zamawiającego (dotyczy to miesiąca czerwca)”? 

Czy w sytuacji nie udostępnienia obiektu przez Zamawiającego w miesiącu czerwcu termin 

zakończenia robót ulega przedłuŜeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje nieudostępnienia obiektu Wykonawcy w miesiącu czerwcu. 

Odrębną sprawą jest zakres udostępnienia. W tym miesiącu będą odbywały się jeszcze zajęcia 

dydaktyczne. Zamawiający będzie udostępniał pomieszczenia sukcesywnie z jednoczesnym 

przeorganizowaniem systemu zajęć poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający przewiduje taki 

zakres udostępnienia pomieszczeń Wykonawcy, aby nie było zbędnych przestojów w jego 

pracy. Zamawiający uwzględniając taki zapis w siwz, chciał zaznaczyć moŜliwość wystąpienia 

czasowych trudności w swobodnym dostępie Wykonawcy do poszczególnych sal 

(pomieszczeń). Termin zakończenia prac pozostaje niezmienny. Wykonawca musi uwzględnić 

taki charakter realizacji zamówienia przy kalkulacji ceny ofertowej.  
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Pytanie 10: 

Zgodnie z siwz prace budowlane obejmują roboty demontaŜowe istniejących instalacji 

wewnętrznych centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Projekt oraz kosztorys nie 

określają w sposób szczegółowy zakresu demontaŜu istniejących instalacji. Zwracamy się o 

odpowiedź, czy w zakresie zadania naleŜy zdemontować wszystkie istniejące instalacje 

wewnętrzne centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej? 

Odpowiedź: 

Tak. Prace demontaŜowe w niezbędnym zakresie zostały uwzględniane w kosztorysach. 

DemontaŜowi podlega cała instalacja centralnego ogrzewania i część instalacji wentylacji 

mechanicznej. 

Pytanie 11: 

Zgodnie z siwz prace budowlane obejmują roboty demontaŜowe istniejących instalacji 

wewnętrznych centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Projekt oraz kosztorys nie 

określają w sposób szczegółowy zakresu demontaŜu istniejących instalacji. Zwracamy się o 

odpowiedź, jaki jest zakres ingerencji w istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w 

pomieszczeniu węzła ciepła? Czy naleŜy zdemontować istniejące rozprowadzenie instalacji c. o. 

wraz z rozdzielaczami c.o. w pomieszczeniu węzła cieplnego? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje Ŝadnych prac w węźle. 

Pytanie 12: 

W kosztorysie nie występuje pozycja związana z montaŜem pompy obiegowej. Na rysunku nr 6 

instalacji c. o. „Budynek I stopnia – rozwinięcie” w pomieszczeniu węzła cieplnego znajduje się 

pompa obiegowa o parametrach H=2,90 m i V=9,12 m3/h. Czy jest to pompa istniejąca, którą 

naleŜy pozostawić w układzie czy teŜ naleŜy uwzględnić montaŜ pompy o wskazanych na 

projekcie parametrach” 

Odpowiedź: 

Brak ingerencji w węzeł. Nie naleŜy uwzględniać w cenie oferty w/w pompy. 

 


