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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy                                  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 

z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” w związku z zapytaniem dotyczącym treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi: 

1. Proszę o załączenie przekroju instalacji wentylacyjnej w części wysokiej N6W6, chodzi o 

rozwianie wątpliwości w jaki sposób prowadzona ma być instalacji. 

Ad. 1 

Przewody od centrali N6-W6 prowadzone są po dachu części niższej do osi I, gdzie zostają 

wyprowadzone po ścianie sali wielofunkcyjnej na jej dach. Kanał nawiewny zostaje wprowadzony 

w przestrzeń sufitu podwieszanego sali w okolicy osi F-8 ( kształtka N6-14) i dalej prowadzone 

wewnątrz budynku pod dachem w przestrzeni sufitu ponawieszanego. Kanał wywiewny 

wprowadzony jest dwukrotnie do sali wielofunkcyjnej w okolicy osi H-8 (kształtka W6-47) oraz 

w okolicy osi F-8 (kształtka W6-17) i dalej prowadzone wewnątrz budynku pod dachem                               

w przestrzeni sufitu ponawieszanego. Kanał nawiewny prowadzony jest pod kanałem 

wywiewnym. 
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2. Proszę o załączenie rysunków do kosztorysu robót instalacyjnych wodno - kanalizacyjnych                    

i sanitarnych dział 6 Instalacja wodociągowa p.poż zewnętrzna punkt 93 do 113 brak                                      

w dokumentacji. 

Ad. 2 

Pozycje od 93 do 113 należy usunąć. 

3. Proszę o załączenie profili do wszystkich instalacji zewnętrznych. 

Ad. 3 

Instalacje zewnętrzne należy wykonać wg planu zagospodarowania.   

 

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu i składaniu oferty.  

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.02.2023 r. 
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