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TT-376/1-PN/97-2018       Rybnik, dnia 22.10.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  wymiany instalacji wod. – kan. oraz 
wentylacji i klimatyzacji w Pawilonie Diagnostyczno  – Zabiegowym Nr 3 segm. A,B,C,D,E  

(zamówienie nr TT-376-PN/97-2018) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 12.10.2018 r., nr 635620-N-2018 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1 : „W przewidywanym zakresie robót w OPZ zamawiający pisze o 12 układach wentylacyjnych. 

W dalszej części opracowania pisze o 23 układach . Prosimy o jednoznaczne określenie 
ilości układów wentylacyjnych. Prosimy o wyspecyfikowanie układów wentylacyjnych z 
podaniem ich funkcji. Czy systemy mają być z czy bez recyrkulacji, jeżeli tak to czy w tym 
zakresie zamawiający posiada odstępstwo PWIS.” 

Odpowied ź 1: Zgodnie z zał ącznikiem nr 1.2. do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 
„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. 
W przedmiotowym Pawilonie nr 3 podzielonym na segme nty A, B, C, D, E wyst ępują nast ępujące 
układy wentylacyjne: 
− 12 układów wentylacyjnych (centrala nawiewna + went ylator wywiewny) zlokalizowanych w 

dobudówkach 3C i 3D pracuj ących dla pomieszcze ń sal operacyjnych itp. 
− 23 układy wentylacyjne (centrala nawiewna + wentyla tor wywiewny) z lokalizacj ą central 

nawiewnych na najni ższych kondygnacjach budynku tj. poziomie P-1 i went ylatorów 
wywiewnych na dachu budynku, pracuj ących na potrzeby pozostałych pomieszcze ń budynku. 

Celem zadania jest opracowanie rozwi ązania projektowego umo żliwiaj ącego odzysk 
ciepła/chłodu z powietrza wywiewanego i tym samym o bni żenie kosztów eksplotacji ww. 
systemów.  
Zamawiaj ący nie przewiduje konieczno ści wykonywania recyrkulacji powietrza wywiewanego. 

 
Pytanie 2:  „Czy budynek w którym przewidziano wymianę układów wentylacyjnych spełnia wszystkie 

wymagania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Wykonany projekt wymiany 
instalacji możliwy będzie do uzgodnienia z rzeczoznawcą sanitarnym i przeciwpożarowym 
tylko jeżeli budynek  sam w sobie spełnia aktualnie obowiązujące przepisy budowlane. 
Dostosowanie budynku do tych wymagań wymaga przebudowy architektonicznej 
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i konstrukcyjnej wraz z opracowaniem technologii oraz prawdopodobnie zgody w postaci 
decyzji na uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów.” 

Odpowied ź 2: Zgodnie z zał ącznikiem nr 1.2. do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 
„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. 
Przedmiotowy budynek Pawilonu nr 3 posiada układ we ntylacyjny oparty o wentylacj ę 
mechaniczn ą. Wentylacja mechaniczna została wykonana zgodnie z  posiadan ą dokumentacj ą 
projektow ą, zatwierdzon ą przez rzeczoznawców ds. higieniczno-sanitarnych, z aś jej eksploatacja 
odbywa si ę nieprzerwanie od czasu odbioru tj. od 1998 r. po d ziś dzień. 
Zamawiaj ący nie przewiduje konieczno ści ingerowania w zało żenia architektoniczne 
i konstrukcyjne przedmiotowego budynku. 
 
Pytanie 3: „Czy w ramach tego zamówienia zamawiający oczekuje projektu wielobranżowego 

(architektonicznego, konstrukcyjnego, technologicznego, instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych i sanitarnych dostosowania obiektów do aktualnie obowiązujących 
przepisów) ?” 

Odpowied ź 3: Zgodnie z zał ącznikiem nr 1.2. do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 
„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. 
 
Pytanie 4:  „Prosimy o informację czy istniejące systemy wentylacyjne wyposażone są w  wymagane 

zabezpieczenia min. przeciwpożarowe w postaci klap pożarowych. Prosimy o informacje czy 
klapy wpięte są w systemy SAP – czy projekt nowej wentylacji nie będzie wymagał 
wykonania nowych projektów instalacji nisko prądowych ?” 

Odpowied ź 4: Tak. Istniej ące układy wentylacyjne wyposa żone są w klapy p.po ż. podł ączone do 
systemu SAP. Projekt b ędzie wymagał ewentualnej wymiany elementów wykonawc zych tj. klap i 
siłowników oraz podł ączenie do tego samego systemu SAP. 
 
Pytanie 5: „Czy zamawiający posiada bilanse powietrza wentylacyjnego  istniejących układów – jak one 

się mają do aktualnie obowiązujących przepisów ?” 
Odpowied ź 5: Tak. Zamawiaj ący posiada bilanse powietrza wentylacyjnego istniej ących układów. 
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówieni a założenia projektowe powinny si ę 
opiera ć na niezmienionym bilansie powietrza wentylacyjnego , zatwierdzonym w podstawowej 
dokumentacji projektowej.  

 
 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak z uwagi na wynikłe modyfikacje 

Zamawiaj ący przedłu ża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium do dn ia 25.10.2018 r.  
do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa. 
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