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Białystok 30 maja 2016

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
dotyczy: przetargu nieograniczonego.:
„Modernizacji CO w Budynku Internatu Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia
w Białymstoku ul. Ogrodowa 23",
Zamawiający, Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, informuje iż do w/w
postępowania zostały złożone kolejne pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164),
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 7
Z przedmiaru wynika, ze w budynku internatu znajdują się grzejniki żeliwne członowe, należy je
zdemontować a w ich miejsce zamontować grzejniki płytowe. Prosimy o informacje, w jaki sposób
wykonawca ma rozpoznać w którym miejscu, jaki grzejnik należy powiesić - jaki został
przewidziany przez inwestora przelicznik ilości żeberek na długość grzejnika, lub w jaki inny
sposób?
Odpowiedź:
Grzejniki płytowe zostały dobrane w oparciu o straty ciepła poszczególnych pomieszczeń
określone
w szczątkowej archiwalnej dokumentacji technicznej.
Pytanie 8
Z opublikowanego przedmiaru wynika, że wszystkie nowe grzejniki maja mieć wysokość 554 cm.
Zapytujemy, czy inwestor będzie wymagać dokładnie takiej wysokości grzejnika, czy może być to
parę cm więcej lub mniej?
Odpowiedź:
Inwestor zaleca montaż grzejników o wysokości 554 cm. W przypadku zastosowania innych
grzejników wykonawca na swój koszt musi dokonać przeliczeń wraz z wykonaniem projektu
powykonawczego.
Pytanie 9
Ze Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wynika, że minimalne
odstępy grzejników od ścian za grzejnikiem powinny wynosić 5 cm. Grzejniki dostępne na rynku
(rożnych producentów) posiadają oryginalne, dedykowane specjalnie dla nich zawiesia, lecz po ich
zastosowaniu odległość grzejnika od ściany będzie mniejsza niż 5 cm (przeważnie jest to 2-3cm).
Prosimy o odpowiedź, czy należy zastosować zawiesia ustalające odległość grzejnika od ściany 5
cm lub więcej (np. zaczepy higieniczne lub wykonane pod zamówienie), czy też może inwestor
dopuścić montaż grzejników z zastosowaniem oryginalnych zawiesi w odległości mniejszej niż 5 cm
od ściany.
Odpowiedź:
Inwestor dopuszcza zastosowanie zawiesi dostarczanych w komplecie z grzejnikiem.
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Pytanie 10
Ze względu na rożne KV zaworów równoważących w zależności od producenta, prosimy o podanie
przykładowego typu i producenta zaworów.
Odpowiedź:
Zawór dn 40 (26m3/h) , Zawór dn 50 (40m3/h) , np. MSV-BD Danfoss
Pytanie 11
Prosimy o odpowiedz na pytanie, jakie nastawy należy ustawić na zaworach termostatycznych
i równoważących? Czy istnieje dokumentacja projektowa do tego zadania?
Odpowiedź:
Wykaz grzejników z nastawami wstępnymi zaworów termostatycznych (dobór nastaw na
zaworach termostatycznych typ RA- N 15) oraz przyporządkowaniem dla poszczególnych
pomieszczeń zostanie przekazany wyłonionemu wykonawcy po podpisaniu umowy.
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