
 

 

  

                                       Swarzędz, dnia 25 marca 2021 r. 

WRPZP.271-04/2021 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa 

instalacji wentylacji o chłodzenie w trzech centralach wentylacyjnych obsługujących 

Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie, gmina Swarzędz”. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

Proszę o wskazanie producenta/typu centrali zamontowanych na obiekcie (dotyczy centrali 

CNW.5 oraz CNW.6.1), w których mają by wymienione wentylatory. 

Wyjaśnienie nr 1 

Są to centrale prod. Klimor. W załączniku przedstawiamy archiwalne dobory z dokumentacji 

powykonawczej oraz dobory wentylatorów oraz chłodnic na potrzeby przebudowy instalacji.  

 
Pytanie nr 2 

Proszę także o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla instalacji elektrycznej. Na 

stronie zamieszczono tylko kosztorys ofertowy i specyfikację. 

Wyjaśnienie nr 2 

Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową instalacji elektrycznej. 
 
Pytanie nr 3 

Proszę o zamieszczenie kosztorysów w wersji edytowalnej. 

Wyjaśnienie nr 3 

Zamawiający nie dysponuje kosztorysami ofertowymi w wersji edytowalnej. 
 
Pytanie nr 4 

W dokumencie SWZ_04 VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 4A wymienia się warunek: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 



 

 

– w tym okresie, wykonał należycie: 

- co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji wentylacji 

mechanicznej w obiektach użyteczności publicznej o wartości 

minimum 1.000.000,00 każda z robót. 

Czy jako obiekt użyteczności publicznej można przyjąć obiekt typu galeria handlowa i hotel? 

Czy tego typu obiekty będą spełniać warunki określone w SWZ?  

Wyjaśnienie nr 4 

Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonanie 

instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie użyteczności publicznej typu galeria handlowa 

czy hotel. 

 
Pytanie nr 5 

Poproszę o informacje o producencie oraz typach central zamontowanych na obiekcie. 

Wyjaśnienie nr 5 

Jak w wyjaśnieniu nr 1. 

 
Pytanie nr 6 

Poproszę jeszcze o informacje dotyczącą prac modernizacji wentylacji zgodnie z tabelą : 

3d.1.1.1  Nawiewnik Wirowy d=400 ze skrzynką rozprężną i przepustnicą oraz siłownikiem 

termostatycznym  (proszę o podanie producenta oraz typu który został zaprojektowany)  

5d.1.1.1 Dysza nawiewna d=315 (proszę o podanie producenta oraz typu który został 

zaprojektowany)  

Wyjaśnienie nr 6 

3d.1.1.1  Nawiewnik Wirowy d=400 ze skrzynką rozprężną i przepustnicą oraz siłownikiem 

termostatycznym (Smay, NTDZ lub równoważne) 

5d.1.1.1 Dysza nawiewna d=315 (Smay, SVN lub równoważne). 
 
Pytanie nr 7 

W odniesieniu do zapisu punktu 4.7 opisu technicznego projektu budowlano wykonawczego: 

„Kanały nawiewne wewnątrz budynku należy zaizolować termicznie i przeciwskropleniowo 

matami z pianki kauczukowej o grubości 20mm i wełną mineralną o grubości min. 20 mm  

w płaszczu z blachy aluminiowej. Izolacja musi być powietrzno-szczelna.”, proszę o 

odpowiedź, czy zastosowanie wełny mineralnej o grubości min. 20mm w płaszczu z folii 

aluminiowej będzie spełniało wymogi specyfikacji warunków zamówienia?  

Zgodnie z wiedzą techniczną oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzeniem ministra 

infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, zastosowanie pianki kauczukowej o grubości 20mm i wełny mineralnej w 



 

 

płaszczu z folii aluminiowej spełni wymogi zarówno izolacyjności jak i paroprzepuszczalności 

– izolacja nie spowoduje wykraplanie się wilgoci na powierzchni kanałów wentylacyjnych. 

Wyjaśnienie nr 7 

Izolację należy wykonać zgodnie z projektem – czyli 2 cm wełny + 2 cm kauczuku. 
 
Pytanie nr 8  

Proszę o potwierdzenie, czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania płaszcza  

z blachy aluminiowej na istniejących kanałach wewnątrz sali gimnastycznej, co wiąże się ze 

znaczącym wzrostem obciążenia konstrukcji dachowej. 

Wyjaśnienie nr 8 

Dodatkowe obciążenie konstrukcji dachu od izolacji na kanałach wentylacyjnych 

zlokalizowanych pod dachem w hali zostało sprawdzone przez konstruktora. Dostawca 

konstrukcji potwierdził możliwość montażu izolacji na kanałach. 

 
Pytanie nr 9 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt budowlano-wykonawczy branży 

elektrycznej zgodnie z pkt 1. Zał. nr 7 do SWZ:  

„W zakres zamówienia wchodzą: 

- roboty budowlano - konstrukcyjne; 

- roboty wodno-kanalizacyjne; 

- roboty energetyczne; 

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią: 

- projekt budowlano - wykonawczy dla poszczególnych branż (budowlana, sanitarna, 

elektryczna), 

- przedmiary robót dla poszczególnych branż” 

Wykonawca nie ma możliwości przedstawienia rzetelnej oferty na zakres inwestycji bez 

dostępu do pełnego opisu przedmiotu zamówienia a w szczególności dokumentacji 

projektowej. 

Wyjaśnienie nr 9 

Jak w wyjaśnieniu nr 2. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w następujący sposób: 

 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.04.2021 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 



 

 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.04.2021 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniportalu.” 

 
W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2021 r. o godzinie 11:00 Miejsce: pok. 411  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.” 

 

 Z poważaniem 
 
        Marian Szkudlarek 
         
                                                                                                 

 


