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Otrzymują: wg rozdzielnika
Dotyczy: Przetarg Nr 6/2014 p.t.: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię
biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec.
Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego
w dniach 19-20.02.2014 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP
w miejscowości Czarny Dunajec, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Zapytanie nr 1
Prosimy o sprecyzowanie typu oraz średnicy rur preizolowanych. Ponieważ rur preizolowanych
typu DAR PEX o średnicy 2x80/160mm w jednej izolacji jak na rys. nr 1) nie ma na rysunku. Są
dostępne rury podwójne typu DAR PEX o największej średnicy 2x63/180 mm. Chyba, że chodziło
o dwa zwoje rury pojedynczej, ale wtedy średnica rury przewodowej wynosi 90 mm. Natomiast
wymiar 80/160 mm występuje w tradycyjnych rurach preizolowanych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca ma obowiązek zastosować rury preizolacyjne w technologii jednoprzewodowej (jedna
izolacja) lub tradycyjne rury preizolacyjne z zachowaniem średnicy nominalnej (DN 80) i z
uwzględnieniem grubości izolacji zgodnej z normami technicznymi.
Zapytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wycenić demontaż:
- zbiornika oleju opałowego 2x 100/200/150cm o pojemności 2x3000 l.
Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak należy zamontować i zutylizować zbiorniki olejowe wraz z instalacją doprowadzenia paliwa
do starego kotła olejowego. Pozycja ta znajduję się w przedmiarze b. sanitarnej p.21.
Zapytanie nr 3
W specyfikacji w pkt. 4.3.7. widnieje zapis odnośnie wymogów załączenia kart urządzeń lub
certyfikatów i atestów następujących elementów zamówienia:
a) kocioł mocy 251 kW
b) zasobnik buforowy 1500 l
c) zasobnik c.w.u. 300 l (z grzałką elektryczną)
d) wanna załadunkowa biomasy z przeznaczeniem do montażu na zewnątrz (ocynkowania)
e) naganiacz piórowy biomasy
Wydanych przez niezależną od producenta jednostkę.
Prosimy o wyjaśnienie jakie jednostki mogą być uprawnione do wydawania tychże dokumentów.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Wymóg dostarczenia certyfikatów wydanego przez niezależne jednostki dotyczy:
a) deklaracji urządzenia z odpowiednimi normami (dla kotła w celu weryfikacji poziomu emisji
urządzenia wydaną przez Niezależną Jednostkę mającą akredytację do pomiarów sprawności tego
typu urządzeń z terenu Polski lub poza granicami kraju)
b) deklaracji zgodności z odpowiednimi normami
c) deklaracja zgodności z odpowiednimi normami
d) i e) deklaracja zgodności z odnośnymi normami zharmonizowanymi dla całego układu
kotłowego lub niezależne

Zapytanie nr 4
Analizując dokumentację projektową i specyfikację techniczną zauważyliśmy, że opisane są rury
2xDN80/160 (2 sztuki zasilane i powrót biegnące obok siebie) a na rysunku nr 1 – Profil podłużny i
poprzeczny przyłącza ciepłowniczego są narysowane rury w jednej izolacji (prawdopodobnie przez
pomyłkę) gdyż nie ma producenta, który miał takie rury PEX w jednej izolacji.
Prosimy o wyjaśnienie jakie rury należy zastosować.
Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz - odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 20.02.2014r.
oraz odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 25.02.2014r.
Z poważaniem:
Wójt Gminy
Józef Babicz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a
Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl
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