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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Termomodernizacja  budynku  „E”  w  kompleksie  obiektów  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w Katowicach przy ul. Lompy 19 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczeń.”
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:  W związku z odpowiedzią na pytanie 109 zwracamy uwagę, że nie została udzielona wyczerpująca odpowiedź.
Proszę o podanie standardu łączności lub przykładowego typu klap. Dodatkowo standardowe klapy p.poż są normalnie
(beznapięciowo) zamknięte,  co oznacza,  że jeśli  zamawiający nie wykona BMS, nie będzie możliwości  uruchomienia
układu wentylacji.

Odpowiedź 1:  System BMS oraz zasilanie klap ppoż. będzie przeprowadzony w innym postępowaniu przetargowym.
W tym postępowaniu należy uwzględnić montaż siłowników na wszystkich klapach ppoż. – wszystkie siłowniki zasilane
napięciem 230V – siłowniki beznapięciowo zamknięte do czasu wykonania BMS wentylacja nie będzie aktywna.

Pytanie 2:. W związku z odpowiedzią na pytanie 114 nie ma możliwości wyceny instalacji glikolowej wg podanych KNR
w szczególności w świetle zapisu o braku możliwości modyfikacji nakładów materiałowych. Proszę o wydanie nowego,
poprawnie przygotowanego przedmiaru na instalację glikolową.

Odpowiedź 2: Wycenę należy opracować analogicznie do podanych KNR – wg kalkulacji własnej.

Pytanie 3: W związku z odpowiedzią na pytanie 61 proszę o informację, czy oferent ma wprowadzić podaną zmianę
w opisie  pozycji.  Dodatkowo  zwracamy  uwagę,  że  podane  w  odpowiedzi  numery  pozycji  są  błędne  i  nie  dotyczą
automatyki.

Odpowiedź 3: Nastąpił błąd w numeracji z przedmiaru – odpowiedź poprzednia dotyczyła oczywiście pozycji 2.2, 3.2,
5.2, 6.2 – i nie ma w tej pozycji pompy dodatkowej tylko układ mieszający i regulujący. Pozostałe pozycje jak pompy
obiegowe z armaturą są ujęte w przedmiarze.

Pytanie 4:  W związku z odpowiedzią na pytanie 36 proszę o wyjaśnienie ilości wentylatorów objętych postępowaniem tj.
powyżej zamawiający podaje dane 7 wentylatorów, w przedmiarach występuje 6.

Odpowiedź 4: W pozycji 8,1 ma być 4 szt wentylatorów – nie 3 jak jest w przedmiarze.
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