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Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu 
 

Znak sprawy: ZŻM/08/2019 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę wraz ze 
zmianą aranżacji wybranych pomieszczeń na kondygnacji parteru i piętra Żłobka 
Miejskiego nr 3 – zadanie C i D” 
 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1: 
 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z 
odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1  
Czy można zamienić system TC na KAN dla instalacji c.o. i z.c.wu? 
 
Odpowiedź:   
W dokumentacji nie został określony konkretny system, a podane parametry umożliwiają 
zastosowanie rozwiązań co najmniej kilku producentów. System może być przyjęty przy 
zachowaniu średnic wewnętrznych przewodów. 
 
 
Pytanie nr 2  
Czy można zamienić grzejniki VNH na Viesmann? 
 
Odpowiedź:   
W dokumentacji nie został określony konkretny producent grzejnika, a podane parametry 
umożliwiają zastosowanie rozwiązań co najmniej kilku producentów. Można przyjąć danego 
producenta, jeżeli wymiary grzejników się nie zmienią.  
 
 
Pytanie nr 3  
Czy można zamienić armaturę zaworową Danfoss na Oventrop? 
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Odpowiedź:   
Tak. W dokumentacji nie został określony konkretny producent armatury grzejnikowej, a 
podane parametry umożliwiają zastosowanie rozwiązań co najmniej kilku producentów.  
 
 
Pytanie nr 4  
Jakie głowice termostatyczne należy zastosować dla armatury grzejnikowej. Czy mają być 
zastosowane z ukrytą nadstawką czy bez oraz z zabezpieczeniem czy bez? 
 
Odpowiedź:   
Należy zastosować zawory termostatyczne kątowe z głowicami. Odległości od zaworu do 
ściany muszą być zgodne z instrukcją producenta, w innym przypadku należy zamontować 
nadstawki z zabezpieczeniem. 
 
Pytanie nr 5  
Jak należy wykonać regulację pod pionową na rozwinięciu pionów instalacji c.o.? 
 
Odpowiedź:   
Na obiekcie znajdują się grzejniki z zaworami termostatycznymi i w projekcie 
zastosowano rozwiązanie analogiczne do istniejącego. Układ regulacji pozostaje bez zmian 
- znajduje się poza zakresem niniejszego postępowania. Regulacja ma nastąpić poprzez 
zawory termostatyczne. 
 
Pytanie nr 6  
Jakie należy zastosować zabezpieczenia przeciw oparzeniowe dla instalacji c.w.u.? 
 
Odpowiedź:   
Układ wytwarzania ciepłej wody użytkowej znajduje się poza zakresem niniejszego 
postępowania. W przypadku braku centralnej regulacji temperatury należy zastosować 
miejscowe mieszacze termostatyczne przy odejściach z pionów do przyborów w 
pomieszczeniach dostępnych dzieci. 
 
Pytanie nr 7  
Jaką armaturę „białego montażu” należy zastosować dla odbiorników ciepłej i zimnej 
wody dla umywalek i natrysków? 
 
Odpowiedź:   
Opis znajduje się w  pkt 2.2.2. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
dla branży sanitarnej zadań C i D. 


