
 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z nowym węzłem 
kompaktowym w INS”. Nr sprawy INS/NO-30/09. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 14 sierpnia 2009 r. 
 

Treść pytania: 
1. W zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót dotyczącym budynku G-31 w pozycji nr 22 

zamieszczono opis: „Dostawa i montaż węzła kompaktowego Danfoss wg zestawienia”. Prosimy o 
udostępnienie zestawienia wraz z podaniem aktualnego typu węzła Danfoss o którym mowa powyżej i 
zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: 
Obecnie w budynku nie istnieje żaden węzeł kompaktowy. Zostanie zainstalowany nowy o mocy: 
Qmax= 1068 kW 
Q c.o. = 876 kW 
Q c.w.u. = 192 kW 
Specyfikacja materiałowa została przedstawiona w załączniku nr 6 (na stronie internetowej zamawiającego).  
Wszelkie prace wynikające z montażu kompletnego węzła  tj. elektryczne jak i budowlane należy przewidzieć 
w cenie węzła. 

 
Treść pytania: 

2. W zamieszczonych na stronie internetowej przedmiarach robót dotyczących budynku G-31 i budynku G-35 
nie uwzględniono robót budowlanych towarzyszących pracom instalacyjnym takich jak: 
- przebicia otworów w ścianach i stropach; 
- wykucia bruzd poziomych i pionowych, jeżeli rurociągi te mają być „chowane” w ścianach; 
- zamurowanie, zabetonowanie, uszczelnienie-naprawa, otynkowanie i pomalowanie miejsc po 

wykonanych robotach budowlanych-przebiciach i bruzdach. 
 Czy roboty te wchodzą w zakres zadania? 

Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie uzupełnienia przedmiaru robót na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 
W budynku G31 i G35 nie przewiduje się układania instalacji pod tynkiem. Mogą wystąpić  drobne prace 
budowlane np. przewierty między pokojami lub piętrami. Te prace należy uwzględnić w cenie montażu 
rurociągów. 

 
 Treść pytania: 
3. W zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót dotyczącym budynku G-31 nie uwzględniono 

robót elektrycznych związanych z podłączaniem kompaktowego węzła cieplnego (automatyka, zasilanie, 
zabezpieczenia, uziemienia).  

 Czy roboty te wchodzą w zakres zadania? 
Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie uzupełnienia przedmiaru robót na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotem zamówienia jest kompletny węzeł kompaktowy, w cenie węzła należy przewidzieć wszelkie 
prace elektryczne i automatyki. Po stronie zamawiającego jest doprowadzenie zasilania do głównej skrzynki 
elektrycznej węzła znajdującej się w pomieszczeniu lub bliskiej odległości węzła. 

 
 
 

Puławy,18.08.2009 r. 


