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Czersk, 2022-07 -22

Do wykonawc6w

Dotyczy: Remont kotlowni gazowej w budynku Samodzielnego publicznego zakladu opieki
Zdrowotnej w Czersku.

Ogloszenie ff 2022|BZP 0A248597lClr z dnia 2022-07 -1j

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie ari. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia zoig r. - prawo zamowien publlcznych
(t.j. Dz. U. z 2021 t., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawq pzp" Zanawi+lcy udziela wyjasnien
do zadanych przez WykonawcQ pytan:

Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zam6wieri publicznych z dnia 11 wtzesnia 2019r.
wykonawca zwraca sig z prosbq o wyjasnienie tresci specyfikacji warunk6w Zam6wienia, w
zakresie:

1. Prosimy o wyjasnienie zakresu robot budowlanych do wykonania w pomieszczeniu koflowni:
a. Wentylacja nawiewna - w projekcie mowa o monta2u klapy ppo2. na pn ewodzie nawiewnym,
jednocze6nie w Polskiej Normie, do kt6rej odwoluje sig Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukfury
w sprawle warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadao budynki i ich usytuowanie
(Rozporzqdzenie WT) wymagane jest wykonanie instalacii nawiewnej jako nieiamykane.
Prosimy o potwierdzenie, 2e nalezy zainstalowa6 klape ppo2. na przewodzie wentylacji
nawiewnej.

ODPOWIEDZ:
Nalezy zainstalowa6 klape ppo2. odcinajEcq topikowq na przewodzie wentylacji nawiewnej_

b. wentylacja nawiewna - prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wentylacji nawiewnej
do pomieszczenia kotlowni, dokladnie o spos6b monta2u i lokalizacjg zewngtrznej czerpni
powietrza, Projektowany przewod nawiewny nale2y wyprowadzi6 w pomieszczeniu pod oknem,
natomiast ani w czgsci opisowej ani w czg6ci rysunkowej nie wyjasniono przewidywanego
sposobu prowadzenia kanalu wentylacyjnego do czerpni oraz lokalizaqi samel czerpni tak aby
spelniala wymogi S152 Rozporzqdzenia WT_

ODPOWIEDZ:
Okno zaprojektowano jako witryna ppo2. Czerpnie na zewnEtrz wykonac 2m nad posadzkE,
wewnqtrz wykonac 30cm nad posadzkq

c. stolarka okienna idrzwiowa - prosimy o okreslenie wymaganych wymlar6w projektowanej
stolarki okiennej i drzwiowej w wykonaniu El6o. w stanie istniei4cym otw6r- dewiowy
100x270cm, czy nalezy zastosowa6 drzwi ppo2 gox2oocm z dodatkowym naswieflem nad
drzwiami ? W stanie istnieiqcym dwa okna o wym. 175x115cm (Z,}1ZSmi ka2de) w projekcie
mowa o stolarce okiennej o l4cznej powierzchni 3m2, czy projektowane okna sq mniejsze ni2
istnieiqce? Ponadto prosimy o wyjasnienie czy okna maiq byc wykonane jako stale, rozwlerane,
uchylno-rozwierane ?


