
                                             Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.11.2007 r.

1. Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych na zadanie j.w. w

zakresie zastosowanych urządzeń

      ad.1 

      Podtrzymujemy pozostawienie dobranych w projekcie urządzeń z uwagi na ograniczoną

      powierzchnię do ich zamontowania.

      2.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera  zapisy doprowadzenia czynnika

          grzewczego do nagrzewnic oraz wykonania nowych rozdzielaczy-

          brak tego elementu w przedmiarze

      ad.2

      Zamawiający we własnym zakresie wykona powyŜsze roboty.

      3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera  zapisy o wykonaniu nowej instalacji

          i doprowadzenie prądu do central wentylacyjnych- brak tego elementu w przedmiarze

      ad.3

      Zamawiający we własnym zakresie wykona instalację elektryczną.

      4. Centrala dachowa w projekcie na konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego- brak w

          przedmiarze pozycji do wyceny powyŜszego

      ad.4

      Konstrukcja wsporcza wykonana będzie przez Zamawiającego.

      5. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących okablowania automatyki- od szaf

          sterowniczych do central- prosimy o określenie odległości do poszczególnych

          układów pomiędzy szafą sterowniczą, a centralą wentylacyjną

      ad.5

      Szafy sterownicze zlokalizowane będą koło central wentylacyjnych w odległości max.

      0,5 m, natomiast na korytarzach na parterze i I piętrze zlokalizowane będą sterowniki

      umoŜliwiające włączanie centrali oraz regulację jej pracy. NaleŜy skosztorysować

      okablowanie automatyki w dodatkowym kosztorysie pod nazwą wyjaśnienia do

      specyfikacji

      6.  W projekcie jest zapis o zabezpieczeniu przewodów przeciwpoŜarowo w miejscach

           prowadzenia ich przez pomieszczenia, których nie obsługują- brak w przedmiarze 

           jakiejkolwiek instalacji tego typu

      ad.6

      Nie wymaga to dodatkowej obudowy przewodów przeciwpoŜarowo z uwagi na to, Ŝe

      przewody są z blachy. zamontowano tylko przepustnice p. poŜ między parterem, a

      piwnicami.

      7.  W projekcie jest zapis o prowadzeniu przewodów po dachu na osnowie aluminiowej

           o grubości 40 mm- brak pozycji w kosztorysie do wyceny  powyŜszego

      ad.7

      NaleŜy zaizolować przewody prowadzone do central po dachu wełną gr. 40 mm w

      osnowie aluminiowej, przekrój przewodu 250x630 mm, długość 20 m.

      NaleŜy skosztorysować zaizolowanie przewodów w dodatkowym kosztorysie pod



      nazwą wyjaśnienia do specyfikacji.

     8.  Co naleŜy zrobić z kanałami wentylacyjnymi z rozbiórki

     ad. 8

     NaleŜy zdać Zamawiającemu.

     9.  Czy moŜliwe jest  otrzymanie kosztorysu w pliku programu NORMA  z

          rozszerzeniem kst lub ath

      ad.9

      Nie ma takiej moŜliwości.

     10  Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej osuszaczy - czy Zamawiający rezygnuje z

           zakupu powyŜszych urządzeń

     ad.10

     Osuszacze będą zakupione przez Zamawiającego.


