Ożarów Mazowiecki 2018-02-08
Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
Do Wykonawców

Znak postępowania: RZP.271.3.2018
UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na:
Termomodernizację Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”
wpłynęły zapytania o poniższej treści:
I
10. DOT. ODZYSKU CIEPŁA ZE ŚCIEKÓW: Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie rys.

OC1 o legendę opisującą wszystkie elementy oznaczona na tym rzucie oraz uzupełnienie tego
rys. o średnice i rodzaj prowadzonych rurociągów.
Odpowiedź. Zamawiający w załączniku zamieszcza plik pod nazwą „OC1.pdf”, będący
odpowiedzią na powyższe pytanie.
II
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie danych dla szyn nawiewnych szczelinowych jakie
należy przyjąć do montażu instalacji wentylacji:
a) Prosimy o podanie typu szyny szczelinowej nawiewnej tj. podanie jaką szerokość szczeliny
należy przyjąć (w [mm]) i podanie liczby takich szczelin (w [szt.]), ponieważ nawiewniki
szczelinowe są bardzo zróżnicowane pod tym kontem (szerokość szczelin może być zarówno:
8, 10, 12 jak i 15 mm, zaś ilość szczelin od 1 do 5 szt.). Prosimy o uszczegółowienie danych w
tym zakresie.
b) Potwierdzenie, że na obiekcie mają być montowane 59 szt. nawiewników szczelinowych
(ilość zgodnie z dokumentacją rysunkową) i każdy z nawiewników szczelinowych o długości
1 m.
Odpowiedź.
1a) Należy przyjąć szyny nawiewne o szerokości szczeliny równej 10 mm oraz liczbie
szczelin równej 5 szt.
1b) Na obiekcie montowanych ma być 55 szt. nawiewników szczelinowych o długości 1 m
każdy.
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III
1. Zgodnie z wytycznymi ściany zewnętrzne budynku powinny mieć klasę odporności ogniowej
co najmniej EI30.
Czy do fasad szklano - aluminiowych są wymagania co do zapewnienia odporności ogniowej?
Odpowiedź. Zapis o ścianie zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy pasa
międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. W przypadku wymienianych
fasad żadna nie przechodzi przez dwie kondygnacje (na hali sportowej wyższą część
traktujemy jako antresolę), więc nie ma konieczności stosowania fasad EI30. W części
pływalni projektuje się demontaż i ponowny montaż tej samej fasady.
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, który upływa w dniu
16.02.2018 r. do godz. 11:00.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Piotr Manarczyk
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