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                                                                               Do Wszystkich wykonawców którzy pobrali  

                                                                                    Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dot:„Budowa budynku centrum kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 
obiektami pomocniczymi wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarbimierz-Osiedle 
przy ul. Akacjowej na dz. Nr 19/55 i 167/13)” 

 

Pytanie 1  

Czy w przygotowalni posiłków są przewidziane okapy? 
 

Odpowiedź: W przygotowalni posiłków przewidziany został okap wyciągowo-nawiewny z wiązką 
wychwytującą (przyścienny) o nawiewie 800m3/h i wywiewie 900m3/h. 

 

Pytanie 2 

Czy instalacja wyciągowa z przygotowalni posiłków ma zostać wykonana z blachy ocynkowanej? 
 

Odpowiedź: Instalacja wyciągowa z pomieszczenia przygotowalni posiłków została zaprojektowana z 
blachy ocynkowanej. 

Pytanie 3 

Proszę o przesłanie specyfikacji układu VRF, na rysunku mamy podaną tylko moc chłodniczą agregatów 
bez jednostkowych wartości jednostek wewnętrznych. 
 

Odpowiedź: W załączeniu karta katalogowa jednostek wewnętrznych klimatyzacji oraz schemat 
instalacji. 

Pytanie 4 

Czy agregaty należy umieścić na dachu? W specyfikacji budynku wygląda, jakby mieściły się w środku. 
 

Odpowiedź: Agregaty chłodnicze zasilające centrale wentylacyjne jak również jednostki zewnętrze 
klimatyzacji należy umieścić na ścianie północnej budynku wg rysunku zamieszczonego we wcześniejszej 
odpowiedzi 

Pytanie 5 

 Czy budynek sanitariatów ma również przewidzianą instalacje wentylacji? Czy jest to kompaktowo 
dostarczany budynek? 

 
Odpowiedź: W budynku sanitariatów przewidziano instalację wentylacji grawitacyjną. Budynek 
sanitariatów jest zaprojektowany jako murowany. 

Pytanie 6 

 W odpowiedzi na pytanie nr 15 jest podana inna średnica uzbrojenia studni wodomierzowej niż w PT. 
Proszę o jednoznaczną odpowiedź. 

Odpowiedzi: Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE 100 SDR11 63x5,8. 

Pytanie 7 

W których pozycjach przedmiarowych Zamawiający uwzględnił napisy nad wejściem do budynku? Czy 
napisy mają być podświetlane, czy nie są objęte postępowaniem przetargowym? 

Odpowiedź: Napisy nad wejściem nie sa ujęte w kosztorysie oraz w zakresie zadania 

 



 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że podane moce pomp ciepła 3x 50 kW są prawidłowe. Informujemy, ogrzewanie 
podłogowe obejmuje jedynie część budynku. Prosimy potwierdzenie danych zawartych w dokumentacji 
projektowej. 

 

Odpowiedź: W sali wielofunkcyjnej, siłowni oraz bibliotece zaprojektowano ogrzewanie za pomocą 
klimatyzacji. W pozostałych pomieszczeniach zaprojekowane zostało ogrzewanie podłogowe. 


