Warcino, dnia 11 kwietnia 2014r.
Technikum Leśne w Warcinie informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęły do
Zamawiającego w wymaganym terminie zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
1. Prośba o podanie PKOB budynków objętych postępowaniem: pałac sala gimnastyczna
internat.
Odpowiedź brzmi: Inwestor nie ma obowiązku klasyfikacji obiektów wg.
PKOB, który jest systemem obligatoryjnym do stosowania. Opis obiektów
wraz z ochroną konserwatorską części pałacowej oraz terenu parku ujęty został
w dokumentacji wykonawczej.
2. Czy wykonawca może zmieniać podstawy pozycji i ingerować w załączony
przedmiar?
Odpowiedź brzmi: Przedmiar robót jest dokumentacją pomocniczą,
wykonawca ma sporządzić ofertę na podstawie dostępnych dokumentów oraz
wizji lokalnej. Dokumentacją wiążącą jest dokumentacja techniczna w postaci
projektów wykonawczych, więc wykonawca na potrzeby oferty może
ingerować w przedmiary wg uznania.
3. Jak Wykonawca ma rozróżnić wycenę poszczególnych kotłowni, jeżeli Zamawiający
załączył wspólny przedmiar dla trzech budynków? Co za tym idzie, jak należy
rozgraniczyć podatek VAT?
Odpowiedź brzmi: Na podstawie prac wskazanych w projektach kotłowni.
4. Jaki jest zakres robót elektrycznych?
Odpowiedź brzmi: jak opisano w dokumentacji.
5. Prośba o uzupełnienie dokumentacji o projekt elektryczny i przedmiar dla każdej z
kotłowni w celu prawidłowej i kompletnej wyceny – PKT 4.9.2 mówi się o projekcie
wykonawczym instalacji elektrycznej?
Odpowiedź brzmi: Proszę o uwzględnienie prac elektrycznych wymaganych
do pracy kotłowni po remoncie.
6. Prośba o załączenie projektu instalacji elektrycznej zewnętrznej wraz z przedmiarem
w celu prawidłowej i kompletnej wyceny.
Odpowiedź brzmi: Proszę o uwzględnienie prac elektrycznych wymaganych
do wykonania zasilenia dolnych źródeł ciepła.
7. Czy Zamawiający zapewni odpowiednią moc elektryczną przy uruchomieniu instalacji
pomp ciepła?
Odpowiedź brzmi: TAK
8. Co Zamawiający rozumie przez pozycję 52 przedmiaru dolnego źródła „Badanie
wydajności cieplnej sondy gruntowej”?
Odpowiedź brzmi: to, co napisano tj. badanie wydajności sondy gruntowej.
Moc założono do projektu na podstawie badań geologicznych należy ja
skorygować danymi o uzysku mocy z próbnego (pierwszego odwiertu) i na tej
podstawie wprowadzić korektę ilości oraz długości odwiertów, jeżeli moc
uzyskana różnić się będzie od założonej projektowo.
9. Dla ilu odwiertów należy wykonać powyższe badanie?
Odpowiedź brzmi: dla jednego w każdym układzie zasilania, tj. wspólnie
dla trzech.
10. Jaki jest zakres robót budowlanych dla każdej z kotłowni? Proszę o uzupełnienie
dokumentacji o projekt i przedmiar robót.

Odpowiedź brzmi: Są to roboty towarzyszące w zakresie przekuc przez mury
oraz uzupełnienia po montażu elementów instalacyjnych w kotłowniach.
11. Pojawiają się rozbieżności co do grubości izolacji rur względem przedmiaru i
projektu. Jakie należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź brzmi: Dokumentacja projektowa jest wiążąca. Przedmiary są
formą uzupełnień.
12. W związku z rozbieżnościami pomp obiegowych proszę o informację czy należy
przyjąć ilości z przedmiaru, czy z projektu?
Odpowiedź brzmi: Zgodnie z projektem.
13. Co w przypadku, gdy przesadzone drzewko w szkółce uschnie, lub ulegnie
uszkodzeniu?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie przewiduje sankcji z tego tytułu.
14. Czas na wykonanie zamówienia jest do 30 listopada. W jakim terminie należy
wykonać prace związane z dolnym źródłem, jeśli w projekcie jest zapis, iż prace
związane z dolnym źródłem można wykonywać od listopada do marca? Należy brać
pod uwagę, że w listopadzie należy wykonać wszelkie odbiory.
Odpowiedź brzmi: zgodnie z zapisami SIWZ.
15. Projektuje się odwierty w zasięgu koron drzew, co jest niezgodne z zapisami pkt 4.5
zabezpieczeń zieleni. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź brzmi: prace należy wykonać sprzętem nie powodującym
uszkodzeń drzewostanu
16. Prosimy o załączenie formularza ofertowego z podziałem na stawki VAT.
Odpowiedź brzmi: podział na stawki VAT jest obowiązkiem wykonawcy
17. Czy zamieszczony projekt robót geologicznych jest już zgłoszony?
Odpowiedź brzmi: TAK
18. Przy budynku pałacu widoczne są 42 odwierty jednak projekt zakład 43 odwierty. Jak
należy to wycenić?
Odpowiedź brzmi:Należy się sugerować projektem.
Wydajność jednej sondy o głębokości 100m wynosi 4kW. W projekcie
zawarta jest informacja ,że dla pierwszych odwiertów należy wykonać
badania próbne rzeczywistej wydajności gruntu co pozwoli zweryfikować
ostateczną głębokość i ewentualnie ilość sond głębinowych.Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że rzeczywista wydajność cieplna jednego odwiertu
będzie większa niż 40W/mb odwiertu i wtedy 42 odwierty zapewnią nam
170kW mocy grzewczej możliwe, ze odwiertów będzie mniej. Natomiast do
wyceny należy przyjać 43 odwierty jak w projekcie i mówimy tutaj o
zasilaniu Internatu nie szkoły
19. Czemu w studniach zbiorczych wg projektu montowane są rozdzielacze stalowe
bezszwowe, skoro takich studzienek się nie stosuje?
Odpowiedź brzmi: Stosować należy studzienki rozdzielaczowe, w których
należy zamontować rozdzielacze z odejściami do sond pionowych PE DN40, które to
następnie należy włączyć do kolektora zbiorczego prowadzącego do pomp ciepła w
kotłowni. Na poszczególnych odejściach na sondy pionowe należy zamontować zawory
odcinające na zasilaniu oraz zawory regulacyjne/równoważące na powrocie. Należy
zastosować rozdzielacze jak wg projektu lub rozdzielacze z tworzywa sztucznego
systemowe przeznaczone do tego typu rozwiązań.
20. Czy zamawiającemu chodziło o wykonanie badania TRT?
Odpowiedź brzmi: Metoda TRT jest to metoda pomiaru rzeczywistej

wydajności cieplnej gruntu, wykonywanej za pomocą ruchomego zestawu pomiarowego.
W wykonanym otworze osadza się sondę geotermalną, a następnie dokonuje pomiaru
współczynnika efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu. Współczynnik efektywego
przewodnictwa gruntu wyznacza się, korzystając z równania przepływu ciepła w funkcji
czasu. Taka metodyka pomiarów przywołana jest w projekcie. i takiej metody należy
użyć.

