
Wyjaśnienia II z dnia 30.11.2007 r. do SIWZ 

1.  W przedmiarach robót w pozycji 57 zawarto roboty rozbiórkowe, podane w tonach
co nie określa w Ŝaden sposób co twórca kosztorysu chciał w tej pozycji zawrzeć,
np. jeśli chciał ująć w tej pozycji przewody wentylacyjne to nie moŜna ustalić ile m2

przewodów. Zaproponowany KNR dotyczy konstrukcji wsporczych, a nie
przewodów wentylacyjnych czy tym bardziej urządzeń wentylacyjnych. W związku z
powyŜszym prosimy o podanie obmiaru przewodów w m2 przeznaczonych do
demontaŜu oraz urządzeń w szt., co pozwoli na prawidłową wycenę robót
demontaŜowych instalacji wentylacji mechanicznej. Proponujemy w pozycji
kosztorysowej nr 57 zostawić obmiar odpowiadający cięŜarem konstrukcjom
wsporczym pod przewody i urządzenia, natomiast demontaŜe przewodów i
elementów sieci wentylacyjnej proponujemy umieścić w dodatkowym kosztorysie w
oparciu o KNR-W 4-02 402 dotyczącym demontaŜy sieci wentylacyjnej.

 Ad. 1.

Podtrzymujemy przedmiar i podstawę wyceny. Ewentualne sprawy sporne będą
roztrzygane przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa.

2. zgodnie z odpowiedzią nr 10 umieszczoną w "Wyjaśnieniach do SIWZ z dnia
21.11.2007 r." poinformowano, iŜ osuszacze zostaną zakupione przez
zamawiającego, jednak w kosztorysie nie uwzględniono pozycji uwzględniającej
montaŜ powyŜszych urządzeń. W związku z powyŜszym prosimy o informację, w
której pozycji kosztorysowej naleŜy uwzględnić montaz osuszaczy oraz podanie
podstawy wyceny ( KNR, kalkulacja własna).

           Ad. 2.
           MontaŜ osuszaczy po stronie Zamawiającego.

     3.   W punkcie 7.3 napisano, iŜ naleŜy wykonać instalacje odprowadzenia skroplin z
           central wentylacyjnych. Prosimy o dostarczenie projektu lub podania obmiarów
           elementów instalacji odprowadzenia skroplin oraz uwzględnienie powyŜszych
           elementów w kosztorysie dodatkowym.

           Ad. 3.
Wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny po stronie Zamawiającego

     4.   Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej naleŜy uwzględnić rozbiórkę
           oraz ponowny montaŜ sufitów podwieszonych, które będą niezbędne przy
           demontaŜu i montaŜu przewodów wentylacyjnych. Ponadto prosimy o podanie
           obmiarów powyŜszych robót w celu poprawnej wyceny.

           Ad. 4.
DemontaŜ i ponowny montaŜ sufitów jest zaplanowany w osobnym przetargu na

           roboty budowlane.

      5.  Prosimy o sprecyzowanie informacji, jakie przewody miał na myśli twórca
           kosztorysu w pozycji 54 i 55 przedmiaru robót  "Przewody wentylacyjne z blachy
           nierdzewnej elastyczne prostokątne, typ a/1 o obwodzie do 4400 mm", gdyŜ wg
           naszych informacji nie ma przewodów elastycznych z blachy nierdzewnej. Jeśli



           takowe przewody są produkowane, prosimy o podanie przykładowego typu oraz
           producenta.

           Ad. 5.
Ma być prostokątny króciec elastyczny ocynkowany.

      6.  Prosimy o informację, jakiej grubości blachy nierdzewnej oraz kwasoodpornej
           naleŜy przyjąć do wyceny.

           Ad. 6.
Grubość blach do wykonywania kanałów naleŜy przyjąć zgodnie z obowiązującymi
normami.

      7.  Zgodnie z " Wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 21.11.2007 r." Zamawiający
           zobowiązuje się do wykonania konstrukcji wsporczych pod urządzenia,
           doprowadzenia czynnika grzewczego do central, doprowadzenia zasilania
           elektrycznego do urządzeń oraz dostawy osuszaczy. Prosimy o informację, czy w
           przypadku opóźnienia w naszych pracach i niedotrzymania terminu wskutek
           opóźnień  powstałych z winy Zamawiającego, Zamawiający równieŜ będzie naliczał
           odsetki i kary za opóźnienia.

Ad. 7
Jeśli opóźnienie nastąpi na skutek nieterminowego wykonania przez
Zamawiającego konstrukcji wsporczych pod urządzenia, doprowadzenia czynnika

           grzewczego do central, doprowadzenia zasilania elektrycznego do urządzeń,
           dostawy osuszaczy nie będą naliczane odsetki i kary umowne Wykonawcy.

      8.  W punkcie 7 "Wyjaśnień do SIWZ z dnia 21.11.2007 r." podano informację, iŜ
           przewody na dachu naleŜy prowadzić w wełnie gr. 40 mm w osnowie aluminiowej.
           Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli wełnę w płaszczu z folii
           aluminiowej  czy teŜ płaszczu z blachy aluminiowej. Jeśli chodzi o płaszcz z blachy
           aluminiowej,  prosimy o podanie grubości blachy

Ad. 8
Przewody  na dachu naleŜy prowadzić  w wełnie w płaszczu z blachy
aluminiowej gr. 0,6 mm.

       9. Zgodnie z odpowiedzią nr 5"wyjaśnień do SIWZ z dnia 21.11.2007 r." szafy
           sterownicze zlokalizowane będą koło centrali. W związku z powyŜszym prosimy o
           informację, czy centrala na dachu  znajduję się w jakimś pomieszczeniu, prosimy o
           informację, gdzie naleŜy umieścić szafę sterowniczą do układu z tą centralą.

           Ad. 9.
Centrala na dachu nie znajduje się w pomieszczeniu.
Szafę sterowniczą naleŜy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

     10. Prosimy o informacje, czy naleŜy przewidzieć system sygnalizacji połoŜenia klap 
p.poŜ. Jeśli naleŜy przewidzieć taki system, prosimy o wskazanie pozycji

           kosztorysowej, w której proponuje się go uwzględnić. Ponadto prosimy o
           informację, w którym miejscu przewiduję sie umiejscowienie szafy sygnalizacji
           połoŜenia klap. 



           Ad. 10.
System sygnalizacji połoŜenia klap p.poŜ. przewiduje się do wykonania w odrębnym
zadaniu.

     11. Prosimy o podanie na jakie czynniki mają być odporne przewody wentylacyjne ze
           stali nierdzewnej i kwasoodpornej lub podanie gatunku stali z jakiego mają być
           wykonane. Ponadto prosimy o podanie w jaki sposób naleŜy wykonać przewody,
           tzn. czy przewody mają być wykonane jako spawane czy na połączenia blacharskie
           i doszczelnione masą uszczelniającą. Czy przewody mają być łączone ze sobą za
           pomocą ramki z profilu i doszczelnione masą uszczelniającą ewentualnie ramki z
           kątownika lub łączone poprzez spawanie w obiekcie. podanie wszystkich
           powyŜszych parametrów pozwoli na uniknięcie błędnej wyceny kanałów w klasie  
           szczelności B. Oraz uniknięcie zaniŜenia kosztów elementów.

         
 Ad. 11
Kanały z blachy nierdzewnej kwasoodpornej powinny być odporne na siarkowodór, 
który ulatnia się z wód siarczkowych pokąpielowych o  zawartości: 

           - jon chlorkowy  CI-     - 74,8 % miniwali
           - jon sodowy  Na+      - 80,1 % miniwali
           - bromki                      - 19,98 mg/l
           - jodki                         -   2,11 mg/l
           - kwas metabozorowy- 15,3 mg/l
           - siarkowodór             - 56,06 mg/l

Przewody z blachy nierdzewnej kwasoodpornej powinny być wykonane ze 
stali 1.4301 (AISI 304; PN-OH18N9)
Przewody mają być łączone ze sobą za pomocą ramki z profila i doszczelnione
uszczelką silikonową

    12.  Prosimy o informację, czy w przypadku zamiany np. central wentylacyjnych,
           konieczne jest przesłanie do akceptacji kart doborowych urządzeń do projektanta. 
           jeśli jest to wymagane, prosimy o informację, czy taka czynność jest wymagana
           przed złoŜeniem oferty czy moŜe być juŜ po podpisaniu umowy.
           prosimy o informację, czy zamawiający przewidział czas na takie czynności.

           Ad. 12.
W przypadku zastosowania central równowaŜnych (o parametrach nie gorszych i

          gabarytach jak w projekcie) naleŜy dołączyć do oferty karty DTR z parametrami
          technicznymi oferowanych urządzeń.


