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Dotyczy przetargu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Przyrowie – etap I – Modernizacja kotłowni o instalacji c.o.” 
 
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia informuje: 
„W związku z ogłoszonym przetargiem j.w. mamy następujące pytania do zamieszczonej 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia 
 
Pytanie nr1 
W związku z zaprzestaniem produkcji kotłów „KOSTRZEWA” typu Pellets Plus 150 o mocy 
150KW mamy pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o takiej samej mocy innego producenta na paliwo 
podstawowe wyłącznie ‘eko-groszek”, czy teŜ kocioł ma być przystosowany do spalania paliwa 
‘eko-groszek”  oraz pelletów jako paliwo alternatywne – jeŜeli tak to proszę podać proponowany 
typ kotła oraz jego producenta”. 
ad. 1. 
Zgodnie z poz. 15 d. 2 przedmiaru robót Zamawiający zmienił typ kotła na stalowy z zasobnikiem 
paliwowym i regulatorem oraz układem nawęglania pozwalającym na prace automatyczną, o mocy 
150 kW. 
Paliwo podstawowe kotła: miał węglowy sortymentu Mi I lub II 
Paliwo zamienne: ekogroszek drewno, biomasa, pellety lub zrębki drewna (na ruszcie araryjnym) 
Zamawiający nie widzi celowości określania typu i producenta kotła, która to czynność stoi w 
sprzeczności z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 
1163 z późn. zmianami). 
Dodatkowe wymagania względem oferowanych kotłów: spełnienie wymagań na znak 
bezpieczeństwa ekologicznego dla kotłów na paliwo stałe klasy "A" potwierdzone stosownym 
certyfikatem. 
Klasa wg PN-EN 303-5 - 3 (najwyŜsza). 
niewymagający stałej obsługi 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni i pomieszczeń 
przyległych tj. wymianę oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz zabezpieczenie tych obwodów, 
ewentualny demontaŜ starej instalacji – brak tych elementów w projekcie i przedmiarze.” 
ad. 2. 
Zamawiający nie przewiduje kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej, a jedynie w zakresie 
określonym projektem budowlanym - wkładka elektryczna. 
 
Pytanie 3 
W miejscu ustawienia kotłów znajduje się przyłącze wodociągowe wraz z wodomierzem, zasilające 
szkołę i gimnazjum, czy Zamawiający przewiduje przebudowę instalacji wodociągowej w obrębie 
kotłowni i przeniesienie wodomierza w inne miejsce – jeŜeli tak to pozycja ta nie jest ujęta w 
przedmiarze robót” 
 



ad. 3. 
Prace przewidziane w ramach zmiany umiejscowienia wodomierza uwzględniono w przedmiarze 
uzupełniającym. 
 
Pytanie 4. 
”W przedmiarze robót nie jest ujęte równieŜ: 

• demontaŜ 3-go kotła oraz określenie czy transport złomowanych kotłów o i innych 
elementów stalowych na złomowisko naleŜ do wykonawcy, 

• demontaŜ czopucha kotłów istniejących, 
• zamurowanie otworu w ścianie zewnętrznej po demontaŜu czopucha, 
• demontaŜ izolacji z wełny mineralnej oraz płaszczy gipsowych wraz z utylizacją, 
• demontaŜ pomp z osprzętem i zaworami, 
• demontaŜ filtroodmulnika, 
• pomiary elektryczne  instalacji 
Czy pozycje te naleŜ przewidzieć w wycenie jeŜeli tak to proszę o podanie obmiaru i pozycji 
katalogowe” 

ad. 4  
Roboty dodatkowe zostały ujęte w przedmiarze uzupełniającym 
 
Pytanie nr 5 
„Czy Zamawiający przewiduje odnowienie stalowych elementów konstrukcyjnych kotłowni (belki i 
podciągi) – jeŜeli tak to pozycja nie jest ujęta w przedmiarze”. 
Ad. 5  
 Roboty dodatkowe zostały ujęte w przedmiarze uzupełniającym 
 
W załączeniu przedmiar uzupełniający 
 
BIP 
a/a 


