URZJto MIASTA
MlkOŁOW
Referat lnwestycJI

Mikołów 06-04-2020
PN-15/2020 Rozbudowa, przebudowa.nadbudowa Szkoty Podstawowej nr8 oraz adaptacja
części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z
infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach
działek.
dotyczy :

Pytanie „G":
,, Prosimy o ud=ielenie odpowiedzi na poniżs=e pytania:

I. Zgodnie z dokumentacją 1ysunkową dot. instalacji wentylacyjnej (!ysunek S-27 R=ut piwnic wentylacja mecha11ic=11a) pr=ewid=iano monta:: klap ppoż. l 20xl 60 w stopie piwnicy. na kana/ach
kominowych. W zwią=ku z tym. ii technologicznie /akie klapy przecill'po::arowe są 11iewyko11alne. a
najmniejs=y 1110:::/iwy ro=miar ro 160x200. bard=o proszę o informację w jaki sposób należy wycenić
klapy przeci11,po::armre. Projek1a11r przewid=ia/ monra:: klap ppo::. w bardzo małych odległościach w
=wią=ku = czym mon/a:: klap o wymiarze !60x200 li" zaprojektowanym układzie będzie niemożliwy
2. Pros=ę o informację. w jaki sposób przewicł=iano =asilanie aparaló1v gr=ewc=o-wen1y/acyj11ych.
Zgodnie = doku111enracją. zaprojektowane aparaty 111ają być ll'yposa::one 111.in. w =awór rer111oslatyczny
z głowicą - 111ąjące na celu regulację przepływu wody i lemperatury W ska=uje Io na to, ::e czynnikiem
grzewczym jest \l'oda.jednak aparaty nie zostały uw=ględnione w inslalacji co - =arówno na 1-=ucie jak
i ro=winięciu instalacji.
3. Pros=ę o i1?formację w =akresie której bran::y prze,ridziano wykonanie odprowad=enia skroplin z
klimatyzatora? Proszę o uzupelnie11ie pr=edmiarów o brakujqce po=ycje.
./. W =,viq=ku:: koszto1ysowym ro=lic=enie111 imrestycji pros::ę o i1?formację w jaki sposób należy
wycenić przeglądy senvisowe =ainstalowanych ur=qd=e11 - 1v której po=ycji należy je uw=ględnić.

5. Proszę o i1?formację klo ponosi koszt maleria/ów eksploatacyjnych (np.filt,y central
wentylacyjnych) w okresie gwarancji - Zamawiający czy Wykonawca?"

Odpowiedź:
l. W związku z tym, że nie wszyscy producenci mają klapy ppoż. o wskazanych wymiarach
w zamian na kanałach murowanych można zastosować kratki wentylacyjne ppoż.
pęczrneJące.
2. W dokumentacji zastosowano aparaty grzewczo - wentylacyjne z nagrzewnicami
elektrycznymi. Urządzenia znajdują się na rysunku S-18 i S-27. Aparaty grzewczo wentylacyjne wyposażone w komplecie głowice termostatyczne.
3. W kosztorysie odprowadzenie skroplin jest w pozycji nr 162 która uwzględnia rury
4. Koszty serwisowe w okresie gwarancji należy wycenić w kosztach ogólnych
5. W okresie gwarancji wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy.
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