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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa instalacji gazowej  

i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego 

Zespołu Szkół im. gen. J. Kustraonia w Lubaczowie” 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski 

udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. 

ustawy udzielone odpowiedzi należy traktować jako zmianę treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 1: Jaki jest rodzaj gazu do zasilania kotłowni , G50? 

Odpowiedź Zamawiającego: Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50). 

 

Pytanie nr 2: Na projekcie nie widać sprzęgła hydraulicznego. Kotły kondensacyjne winny 

bezwzględnie posiadać sprzęgło a co za tym idzie 2 dodatkowe pompy kotłowe 

Odpowiedź Zamawiającego: Kotłownia jest wyposażona w sprzęgło hydrauliczne i 2 pompy 

kotłowe – pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 3: Brak schematu instalacji kotłowni , co skutkuje pytaniem jw. 

Odpowiedź Zamawiającego: Odp. j.w. 

 

Pytanie nr 4: Brak przekroju  komina spalinowego i powietrznego do kotła. Kocioł C330 ma 

spaliny 250 oraz powietrze 250. Przy zasłonieniu czerpni powietrza , tak jest w projekcie , to 

pytanie jak połączyć te dwa elementy.Kominy kondensacyjne o średnicy 250/350 są kominami 

izolowanymi wewnętrznie. Jak projektant przewiduje czerpanie powietrza do spalania? Kotły 

C330 z reguły czerpią powietrze z pomieszczenia  

Odpowiedź Zamawiającego:  Zaprojektowano koncentryczny system powietrzno – 

spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów gazowych z zamkniętą komorą 

spalania. Połączenie przewodu spalinowego Ø250 mm i powietrznego Ø250 mm za pomocą 

kolektora powietrzno – spalinowego Ø250/350 mm do kotłów serii C330.  Do istniejącego 

komina Ø400 mm należy wprowadzić rurę spalinową Ø250 mm. Poprzez szacht istniejącego 

komina Ø400 mm doprowadzone będzie powietrze do spalania. Nie jest regułą, że czerpanie 

powietrza dla kotłów C330 odbywa się z pomieszczenia. 

 



Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie istniejące urządzenia technologii 

kotłowni sa sprawne i pozostają bez zmian, a wymianie podlegają tylko kotły. W załączonej 

dokumantacji brak na ten temat jakichowlwiek informacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót i projekt 

budowlany. Ofertę należy złożyć na zakres robót w nich opisanych. 

 

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja elektryczna pozostaje bez zmian. 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się zmiany instalacji elektrycznej. 

 

Pytanie nr 7: Wg pkt. 2.2. do SIWZ dołączony jest przedmiar robót – na stronie inetrnetowej 

Zamawiajacego brak przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie dokumentcji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Brakujący przedmiar robót udostępniono na stronie 

inetrnetowej Zamawiajacego.  
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