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  Dzierżoniów, dnia 16.08.2016 r. 

 

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP.01.2016 

Nazwa zadania: “Poprawa efektywności energetycznej zespołu budynków Spółdzielni Inwalidów 

ELEKTROMET w Dzierżoniowie”. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy 

wraz z udzieloną odpowiedzią:  

1. W projekcie instalacji c.o. Projektant zapisał: 

Głowice typu RTD 3120 nie są już od lat produkowane. Ponieważ nie są produkowane nie 

można również ustalić jakie funkcje miałoby mieć urządzenie zamienne i równoważne. 

Wnosimy o wskazanie: 

a)      typu głowicy z aktualnego katalogu producenta (z dopiskiem lub równoważne) 

b)      lub wskazanie funkcji jakie głowica ma posiadać (np. głowica wzmocniona, z 

zabezpieczeniem antykradzieżowym itd.) 

Ad. 1 

Do zaworów termostatycznych należy stosować głowice termostatyczne zabezpieczony przed manipulacją 

przez osoby niepowołane, wbudowany czujnik  temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zakres nastawianych 

temperatur 6 – 26 oC, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury, lub inne o 

takich samych lecz nie gorszych parametrach technicznych).  

2. Wnosimy o wskazanie dystrybutora destryfikatorów firmy HEYLO. Przeszukania Internetu nie dały 

rezultatów. 

Ad. 2 

Można zastosować destryfikatory np. firmy Juwent typ DSP-1 lub inne równoważne 

3. Wnosimy o wyjaśnienie dlaczego przedmiar robót instalacji nie zawiera ujętych w projekcie 

nagrzewnic VOLCANO VR-1. Czy elementy te wyłączone są z postępowania? 

Ad. 3 

Należy ująć w wycenie aparat grzewczo-wentylacyjny Volcano VR-1 
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Jednocześnie stosownie do postanowień art. 38 ust. 4a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wynikająca z odpowiedzi na pyt. 2, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia oraz nie 

wymaga przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust. 6 Pzp.). 

 

 

 

 

________________________________ 

Kierownik Zamawiającego  

 


