
 

 
WYJASNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 

Nazwa zamówienia: 

„Termomodernizacja budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie wraz z 

montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku 

warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy 

Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie” – nr RPPK.03.02.00-18-033/16, 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze 

środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia  

działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne. 

 
Na podstawie zapisów rozdziału 13 zapytania ofertowego Zamawiający:   Stowarzyszenie 

„Dobry Dom”, Wola Zarczycka 129A, 37-311 Wola Zarczycka  przekazuje treść zapytań 

dotyczących niniejszego zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami.  

 

 

Treść zapytania z dnia  21.02.2018 r. 
 
 
Pytanie: 
Czy na pewno automatyka do centrali 2N/2W ma być w wykonaniu przeciwwybuchowym.  
Wiąże się to z bardzo dużym kosztem inwestycyjnym z uwagi na rygorystyczne wymagania. 
Czy można umieścić sterownice poza strefą wybuchowości ? Czy można zmienić wymagania co do 
wykonania na standardowe lub określić poszczególne elementy jakie mają być w wykonaniu 
przeciwwybuchowym? 
 
Odpowiedz:  
Inwestor nie zakłada odstępstw od wymagania centrali w wykonaniu przeciwwybuchowym.  
Istnieje możliwość umieszczenia sterownice poza strefą wybuchu. Jednakże centrala zwłaszcza 
wentylator powinien być w wersji przeciwwybuchowej.  
 
 
Pytanie: 
"Inwestor zakłada montaż klap p.poż. FDMA. Mogą być również inne np. FDA (tej samej firmy). - 
Odporność ogniowa EI120 z siłownikami z wyzwalaczami termicznymi" 
Przedstawiona powyżej odpowiedź jest nie precyzyjna. Klapy p.poż. z siłownikami wymagają całego 
systemu p.poż. Są różne rodzaje siłowników. Proszę o szczegóły. 
Czy można zastosować klapy p.poż. bez siłowników z wyzwalaczem topikowym? 
 
Odpowiedz:  
Inwestor dopuszcza klapy bez siłowników, ze sprężyną i wyzwalaczem termicznym. 
 
 



 

Pytanie: 
"Po stronie tłocznej central wentylacyjnych projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe" - 
Odpowiedź jest nieprecyzyjna. Proszę o wymiary. 
Istotna jest również lokalizacja tłumików. Proszę o wskazanie właściwej. 
 
Odpowiedz:  
Do powyższej odpowiedzi w załączeniu przesyłam kartę doboru tłumików. Karty zamieszcza się 
również na stronie inwestora www.dobrydom.org i w bazie konkurencyjności. 
 
 
 
Pytanie: 
Bardzo mało czasu na wycenę centrali wentylacyjnej przeciw-wybuchowej z uwagi na to, że 
odpowiedź została przedstawiona dopiero 20.02. 
Proszę o przesunięcie terminu składnia ofert. Przedstawienie oferty może być nie możliwe z uwagi na 
termin. 
 
Odpowiedz:  
Inwestor wydłuża termin składnia ofert do 28.02.2018r. do godz. 8:00.  
 


