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WYJASNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

 

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 1 z dnia  12.02.2018 r. 

Pytanie:  

Chciałabym uzyskać informację na temat wykorzystania inwertera 20,0 kWp light ? 

Odpowiedź:  

Domniemując intencje pytania o możliwość montażu jednego z dwóch falowników w wersji 

light czyli  bez datamenagera (urządzenie do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej 

przez internet). Ponieważ w projekcie zastosowano 2 falowniki a przy możliwości ich 

łączenia wystarczy że 1 z nich ma datamenagera to odpowiadamy, że jest możliwe 

zastosowanie jednego z falowników w wersji light. 

 

Treść zapytania 2 z dnia 14.02.2018 r. 

Pytanie: 

W opisie: "Po zakończeniu prac przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji 

wentylacyjnej zgodnie z normą PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. 

Wymagania i badania". Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A. " 

- Brak pozycji w przedmiarze. Czy próba szczelności jest wymagana? 

Odpowiedź: 

Inwestor wymaga aby próba szczelności instalacji wentylacyjna była przeprowadzona. 
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Pytanie: 

W opisie: "wykonać obudowę projektowanych kanałów wentylacyjnych" Sposób 

prowadzenia kanałów wentylacyjnych sugeruje wykonanie sufitów podwieszanych. Proszę o 

wskazanie poprawnego sposobu zabudowy kanałów wentylacyjnych, ich ilość i dokładny 

rodzaj. 

Odpowiedź: 

Inwestor na tym etapie inwestycji nie planuje montażu sufitów podwieszanych, poza 

pomieszczeniami biurowymi. W związku z powyższym nie wymaga się aby wykonać 

obudowę projektowanych kanałów wentylacyjnych, poza wskazanymi w projekcie 

pomieszczeniami biurowymi. 

 

Pytanie: 

Czy automatyka do centrali 2N/2W ma być również w wykonaniu przeciwwybuchowym? 

Odpowiedź: 

Automatyka do centrali 2N/2W ma być w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

 

Pytanie: 

Proszę o doprecyzowanie Anemostat kwadratowy 3 drogowy. Na rysunku widoczne 

anemostaty czterokierunkowe. Proszę o wskazanie właściwych. 

Odpowiedź: 

Inwestor zakłada montaż Anemostatu czterodrogowego.  

 

Pytanie:  

W przedmiarach oraz projekcie brak specyfikacji klap p.poż. Proszę o wyspecyfikowanie. 

Odpowiedź: 

Inwestor zakłada montaż klap p.poż. FDMA. Mogą być również inne np. FDA  

(tej samej firmy) - Odporność ogniowa EI120 z siłownikami z wyzwalaczami termicznymi.  

 

Pytanie: 

W opisie: "tłumiki akustyczne w kanałach nawiewnych i wywiewnych” - na rysunkach i w 

przedmiarach brak tłumików. Proszę o wyjaśnienie. W przypadku konieczności zastosowania 

proszę o określenie parametrów. 

Odpowiedź: 

Po stronie tłocznej central wentylacyjnych projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe. 

 

Pytanie: 

W opisie: "zastosować wymagane zabezpieczenie elektryczne z możliwością odcięcia 

instalacji wentylacji w przypadku pożaru". Czy na obiekcie jest centrala p.poż. wraz z całym 

systemem? 

Odpowiedź: 

Obiekt na którym prowadzona jest inwestycja nie posiada centrali p. poz., jednakże posiada 

główny wyłącznik prądu.  

 

Pytanie: 

Czy ciepło technologiczne do central wchodzi w zakres zamówienia? 

Odpowiedź:  
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Przy realizacji inwestycji należy przewidzieć dodatkowe miejsce w rozdzielaczu na wpięcie 

rurociągów ciepła technologicznego wraz z izolacją i niezbędną armaturą. 

 

Treść zapytania  z dnia 15.02.2018r. 

Pytanie:  

Czy do projektu muszą zostać wykorzystane modele falowników, paneli itp, które zostały 

podane w opisie? Czym możemy zaproponować własne modele które stosujemy ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową (koncepcyjną) powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

 

Treść zapytania z dnia 15.02.2018r. 

Pytanie: 

Mam pytanie odnośnie rysunków, które nie zostały załączone do projektu instalacji 

fotowoltaicznej. Jest o tym napisane a nie jest załączone. Nie ma również dokumentacji 

projektowej termomodernizacji. Chcielibyśmy zapoznać się dokładnie z projektem. 

Odpowiedź: 

Rysunki dotyczące instalacji fotowoltaicznej zamieszczone są na stronie internetowej pod 

adresem www.dobrydom.org. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na 

wykonanie termomodernizacji, ponieważ nie jest ona wymagana obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

Treść zapytania z dnia 15.02.2018r. 

Pytanie  

Proszę o przysłanie szczegółowej specyfikacji technicznej co do wymogów przeciw-

wybuchowości, z klasami:Centrala z elementami przeciwwybuchowymi:-cecha wentylatora 

Ex   jaka?-cecha silnika EEx   Jaka?-cecha rozdzielnicy Ex  jaka? 

Odpowiedź:  

Oznaczenie wentylatorów przeciwwybuchowych (zagrożenie gazem i pyłami):II 3 G c T3/II 3 

D c IIIB T120. 

 

Treść zapytania  z dnia 15.02.2018r. 

Pytanie: 

Czy należy wyceniać ocieplenie podłogi na gruncie? Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnych  

ilości, jaki materiał izolacyjny, jaka grubość izolacji i posadzki, czym ma być wykończona ta  

posadzka? 

Odpowiedź: 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm. Zastosowany materiał 

izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 200-036. Ocieplenie podłogi pow. 761,44 m2. 

Wykonanie posadzki przemysłowej betonowej utwardzanej powierzchniowo(odpornej na 

ścieranie i pylenie), zbrojona włóknami stalowymi.  

Grubość10cm.  

 

Pytanie: 
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Brak w przedmiarach jak i zamieszczonej na stronie dokumentacji doprowadzenia ciepła  

technologicznego do central wentylacyjnych. W jaki sposób należy to c.t. doprowadzić?, 

jakimi rurami?, jakie pompy?, i gdzie się podłączyć? 

Odpowiedź: 

W trakcie wykonywania kosztorysu należy przewidzieć doprowadzenie ciepła 

technologicznego do  central wentylacyjnych wraz  niezbędnym osprzętem. Ciepło 

technologiczne doprowadzone do central wentylacyjnych jest możliwe za pomocą istniejącej 

instalacji C.O. Sposób doprowadzenia oraz szczegóły należy uzgodnić na miejscu z 

Zamawiającym. 

 

Pytanie: 

Na czym ma polegać modernizacja instalacji grzewczej budynku? Jeżeli takowa ma być 

robiona? 

Odpowiedź: 

Przy realizacji inwestycji planowane jest wykonanie nowej instalacji C.O. zgodnie z 

załączonym projektem i  przedmiarem robót.  

 

Pytanie:  

Czy zamawiający przewiduje wniesienie wadium? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

Treść zapytania z dnia 16.02.2018r. 

Pytanie:  

Proszę o podanie szczegółu montażowego konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne. 

Stropodach będzie docieplony styropapą o grubości 15 cm, więc nasuwa się pytanie w jaki 

sposób zamontować konstrukcję pod panele? 

Odpowiedź:  

Sposób montażu konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne należy uzgodnić na 

miejscu z Zamawiającym 

 

 

W związku z istotą zmianą treści zapytanie ofertowego, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, tym samym 

 

przed zmianą jest 

 

14.11 Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres: 

Zakład Aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie 

ul. Łukasiewicza 3A 

37-310 Nowa Sarzyna 

oraz opisanej: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z montażem pomp ciepła 

jako wspomagającego źródła ciepła, montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją 

oświetlenia” 

   Nie otwierać przed dniem: 23 lutego  2018 r. do godz. 8
00

 

    

Po zmianie jest 
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14.11 Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres: 

 

Zakład Aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie 

ul. Łukasiewicza 3A 

37-310 Nowa Sarzyna 

 

oraz opisanej: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z 

montażem pomp ciepła jako wspomagającego źródła ciepła, montażem 

ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” 

 

   Nie otwierać przed dniem: 28 lutego  2018 r. do godz. 8
00 

 
 

Przed zmianą jest: 

15. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

15.1 Składanie ofert  

Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres:  

Zakład aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie 

ul. Łukasiewicza 3A 

37-310 Nowa Sarzyna  

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 
00

 do 14 
30 

 

Termin złożenia oferty do 23 lutego  2018 r. do godz. 8
00

  dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

15.2 Otwarcie ofert  

Miejsce otwarcia ofert  

Zakład aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa 

Sarzyna 

15.3 Termin otwarcia ofert: 23 lutego 2018 r. o godz. 8
15 

 

 

Po zmianie jest 

 

15. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

15.1 Składanie ofert  

Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres:  
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Zakład aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie 

ul. Łukasiewicza 3A 

37-310 Nowa Sarzyna  

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 
00

 do 14 
30 

 

Termin złożenia oferty do 28 lutego  2018 r. do godz. 8
00

  dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

15.2 Otwarcie ofert  

Miejsce otwarcia ofert  

Zakład aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa 

Sarzyna 

15.3 Termin otwarcia ofert: 28 lutego 2018 r. o godz. 8
15  

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez 

zmian. 

 
 


