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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Prószków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako ustawa Pzp), informuje, 
iż 13 czerwca 2019 r. wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa 
żłobka na terenie Prószkowa” (Nr zamówienia RG.271.8.2019). 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje niniejszym treść zapytań Wykonawcy, 
które wpłynęły w dniu 13 czerwca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 1  

Instalacja gazu – czy w zakres realizacji objętej przetargiem wchodzi system detekcji gazu ? Brak w 
dokumentacji. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie projektu o ten zakres. 

Odpowiedź na pytanie 

Detekcja gazu przy kotle gazowym w kotłowni oraz w kuchni. W przedmiarze sanitarnym poz. 5.1.5 
Układ do pomiarów parametrów chemicznych gazu. 
 
Pytanie nr 2  

Czy ma być zastosowany obieg cyrkulacji ciepłej wody użytkowej ? Brak danych w dokumentacji. 
Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie projektu o ten zakres. 

Odpowiedź na pytanie 

Nie projektuje się obiegu cyrkulacji ciepłej wody. 

 
Pytanie nr 3  

Czy zamawiający przewiduje wyposażenie szafek hydrantowych w gaśnice proszkowe ? Jeżeli tak 
proszę o podanie typu gaśnic. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Nie przewiduje się wyposażenia szafek hydrantowych w gaśnice proszkowe. 
 
 
 
 



 
Pytanie nr 4 

Projekt obejmuje dwa hydranty zlokalizowane na parterze i brak hydrantu na piętrze. Czy 
zamawiający potwierdza poprawność projektu w tym zakresie ? 

Odpowiedź na pytanie 

Hydranty wewnętrzne obejmują jedynie strefę ZLII, nie projektuje się hydrantu na piętrze. 

 
Pytanie nr 5  

Opis projektu instalacji sanitarnych wymienia instalację jako miedzianą, a projekt – rysunki zakłada 
instalacje jako wielowarstwowe typu pex. Prosimy o jednoznaczną informację jaka jest instalacja wod 
i c.o. 

Odpowiedź na pytanie 

Instalacja wody i c.o. jest projektowana z rur miedzianych. 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 
odpowiedzi podczas sporządzania ofert. 
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