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BZP  23/1/2012       Bydgoszcz, dnia 18.05.2012 r. 

 

                                                                                          Do wszystkich zainteresowanych 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację  

       budynku przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy. 

 

 Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jeden z uczestników  

w/w postępowania w dniu 16.05.2012 r. zwrócił się z pytaniami do Zamawiającego o następującej 

treści: 

 

Pytanie 1. „…Prosimy o potwierdzenie iż dobór i średnice zaworów podpionowych zawartych 

na rysunku 6/7  rozwinięcia instalacji C.O jest prawidłowy…”. 

 

Odp. Dobór zaworów zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 2. „…Prosimy o potwierdzenie czy zestawienie ilości i rodzaju (średnic) materiałów np. 

rur zawarte w specyfikacji będącej elementem dokumentacji projektowej zostało opracowane 

prawidłowo i na jego podstawie można przyjąć ilości do kalkulacji, gdyż niektóre średnice rur 

np. miedzianych zawartych w tej specyfikacji nie występują na rysunkach rzutów lub też 

rozwinięciu ciepła technologicznego. Podobnie ilość rur stalowych np. DN10 jest znacznie 

zaniżona w stosunku ilości zawartych w rzutach i rozwinięciach…”. 

 

Odp. Zakres zgodny z opisem technicznym projektu i rysunkami. 

 

 

Pytanie 3. „…Projekt branży sanitarnej w zakresie instalacji c.o. na str. 5 opisu wskazuje iż 

rozejścia od pionów do grzejników projektuje się wykonać w bruździe ściennej. W dalszej 

części opisu znajduje się informacja, że przewody prowadzone przez pomieszczenia, w których 

nie ma stropów podwieszonych oraz piony należy obudować. Prosimy o potwierdzenie 

informacji, iż piony c.o. i c.t nie mają być umieszczone w bruzdach ściennych…”.  

 

Odp. Piony nie mają być umieszczone w bruzdach ściennych, poza wyjątkiem gdy obudowa pionu 

mogłaby kolidować z otworem okiennym (1 przypadek w 1 pomieszczeniu). 

 

Pytanie 4. „…Prosimy o informację czy promienniki zaprojektowane w sali audytoryjnej mają 

zostać wyposażone w zawory docinające na zasilaniu i powrocie? …”. 

 

Odp. Tak mają zostać wyposażone w zawory odcinające. 

 

Pytanie 5. „…Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dokumentacji w zakresie instalacji C.O., 

gdyż na rysunku rzutu piwnicy znajduje się 29szt grzejników natomiast na rysunku rozwinięcia 



 

instalacji jest 28szt i nie ma grzejnika w pomieszczeniu P19. Dodatkowo na rysunku 

rozwinięcia przy pionie nr 6 w piwnicy znajduje się grzejnik o mocy 300W 11-550/400, którego 

nie ma na rzucie parteru dla instalacji C.O.  …”. 

 

Odp. Na rozwinięciu brakuje grzejnika w z pomieszczenia p19. Całość instalacji jest prawidłowa, 

średnice i nastawy zaworów są bez zmian. Brakuje jedynie naniesienia tego grzejnika na rysunek 

rozwinięcia. Grzejnik przy pionie nr 6 jest omyłkowo podpisany, że znajduje się w pomieszczeniu 

p17 zamiast p24. 

W piwnicy znajduje się 29 szt. grzejników i to jest prawidłowa wartość. 

 

Pytanie 6. „…Prosimy o wyjaśnienie różnic podanych ilości i typów grzejników wynikających 

ze specyfikacji stanowiącej element załączonej dokumentacji projektowej na wykonanie 

instalacji C.O. w stosunku do rysunków rzutów i rozwinięcia. Ilość podanych grzejników w 

specyfikacji jest większa niż ilości grzejników wykazana na rysunkach. Również podane w 

specyfikacji ilości typów poszczególnych grzejników odbiegają od tych z rysunków. Czy wobec 

powyższego dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego jest kompletna? Jakimi 

dokumentami należy się kierować kosztorysując prace instalacyjne jeśli występują różnice już 

w samej dokumentacji? …”. 

 

Odp. Na rysunkach i w specyfikacji znajduje się 115 szt. Grzejników. Wszystkie grzejniki  

w specyfikacji są spójne z rzutami. Jedyną różnicą jest brak narysowanego grzejnika na rozwinięciu 

– grzejnik z pomieszczenia p19. Pozostałe grzejniki są spójne ze specyfikacją.  

Specyfikacja elementów jest jedynie elementem dodatkowym mającym na celu ułatwienie 

Wykonawcy zliczenia urządzeń i sporządzenie wyceny. Należy wycenę sporządzić na podstawie 

rysunków, uwzględniając na rysunku rozwinięcia grzejnik z pomieszczenia p19. 

 

Pytanie 7. „…Prosimy o informację czy instalacja ciepła technologicznego  wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania, gdyż część XIV pkt. 3 ppkt. 8 mówi wyłącznie o instalacji 

centralnego ogrzewania? …”. 

 

Odp. W zakres postępowania wchodzi instalacja ujęta w projekcie „Instalacja centralnego 

ogrzewania”, czyli również instalacja ciepła technologicznego. 

 

Pytanie 8 „…Prosimy o wyjaśnienie czy sekcja wymiennika ciepła technologicznego wraz z 

pompą, zaworami i osprzętem widocznym na rysunku 7/7 – Instalacja ciepła technologicznego 

wchodzi w zakres niniejszego postępowania, czy dostarcza je w całości KPEC?...”. 

 

Odp. Modernizacja węzła również w zakresie sekcji ciepła technologicznego leży w gestii KPEC. 

 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

 

          Rektor 

 

 

                 prof. dr hab. inż. Józef Kubik 


