Pisz, dnia 26 lutego 2014r.

-WykonawcyOr. 272.1.2.2014

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 25 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie
w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Termomodernizacji budynku
głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych”
o następującej treści:

Pytanie nr 1:
Pozycja 1 przedmiaru branży sanitarnej mówi; Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych
zamontowanych na ścianie budynku szkoły z wyniesieniem złomu przed szkołę w miejsce wskazane przez kierownictwo
szkoły (dotyczy starej instalacji c.o. z pominięciem rurociągów tranzytowych do sali gimnastycznej i bud mieszkalnego).
Czy można sprecyzować odległość od budynku ponieważ należy przewidzieć użycie środka transportowego jeżeli
odległość jest znaczna.
Odpowiedź na pytania nr 1:
Odległość miejsca składowania złomu od budynku szkolnego, nie powinna przekroczyć 60 m.
Pytanie nr 2:
Pozycja 2 przedmiaru branży sanitarnej mówi ; Demontaż grzejników żeliwnych członowych o pow. ogrzewalnej do 0,5m2
z wyniesieniem złomu przed szkołę w miejsce wskazane przez kierownictwo szkoły. Proszę o informację czy ze względu
na znaczną wagę grzejników i brak możliwości rozkręcenia na mniejsze elementy dopuszcza się przecinanie grzejników na
mniejsze elementy czy należy transportować je w całości.
Odpowiedź na pytania nr 2:
Grzejniki można przecinać na dowolne elementy.
Pytanie nr 3:
Pozycja 4 przedmiaru branży sanitarnej mówi ; Demontaż kotła stalowego o mocy 300 kw z wyniesieniem złomu przed
szkołę w miejsce wskazane przez kierownictwo szkoły . Czy kocioł ma być transportowany w całości czy można go pociąć
na elementy.
Odpowiedź na pytania nr 3:
Demontowany kocioł można pociąć na drobne elementy.
Pytanie nr 4:
Pozycja 13 przedmiaru branży sanitarnej mówi ; Przejście przez ściany i stropy - rur w wykonaniu p.poż (pomieszczenia
nad kotłownią i składem opału . Czy dotyczy to tylko pomieszczeń bezpośrednio przylegających do kotłowni i składu opału
czy wszystkich pomieszczeń nad kotłownią i składem opału tzn. czy liczymy też pomieszczenia poddasza i piętra . Jeżeli
tak proszę o zmianę obmiaru i odpowiedni zapis w przedmiarze robót .
Odpowiedź na pytania nr 4:
Przejście przez ściany i stropy - rur w wykonaniu p.poż dotyczą tylko pomieszczeń bezpośrednio przylegających do
kotłowni i składu opału.

Dofinansowano ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013 w ramach projektu „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie”
1

Pytanie nr 5:
Pozycja 57 przedmiaru branży sanitarnej mówi ; Podłączenie sterownika kotła i wentylatora nadmuchu od instalacji
elektrycznej. Czy w kotłowni znajduję się istniejąca tablica rozdzielcza do której możemy się podłączyć ,czy należy
uwzględnić montaż nowej tablicy z odpowiednimi zabezpieczeniami .
Odpowiedź na pytania nr 5:
Należy wykonać samo podłączenie sterownika kotła i wentylatora nadmuchu z istniejącej instalacji elektrycznej, która
będzie doprowadzona do kotła.
STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki
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