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Niemodlin, 13 grudnia 2013 r. 
IFE.271.18.2013 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
        pn. „Rewitalizacja Niemodlina – przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi 

na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

Pyt. 1. 
W przedmiotowej dokumentacji zaprojektowano kocioł żeliwny stojący jednofunkcyjny firmy  
Junkers – kotły tego typu nie są już projektowane, w dokumentacji w różnych miejscach jest 
przedstawiany kocioł o mocy 48 kW, raz 60 kW ? 
Odpowiedź: Należy zastosować kocioł jednofunkcyjny o mocy 48 kW. 
 
Pyt. 2.  
W przedmiarze instalacje sanitarne jest 17 grzejników, w przedmiarze instalacje sanitarne 
uzupełnienie jest 10 grzejników. Proszę o określenie i zestawienie materiałowe ile grzejników jest 
przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź: W jednym skrzydle należy zamontować 17 grzejników, natomiast w drugim 

skrzydle 10 grzejników; Razem 27 grzejników. Proszę zwrócić uwagę, że instalacja c.o. 

znajduje się w dwóch Przedmiarach: Instalacje sanitarne i Instalacje sanitarne uzupełnienie. 

Pyt. 3 
W przedmiarze instalacje sanitarne jest przedmiar instalacji c. o. z rur miedzianych poz. 67 – 71, na 
rysunkach i w opisie jest tylko instalacja z rur typu Pex. Proszę o poprawienie przedmiarów. 
Odpowiedź: Zaprojektowano instalację c. o. w prawym skrzydle z rur miedzianych  
(dot. poz. 67-71 Przedmiaru Instalacje sanitarne) oraz w lewym skrzydle z rur typu Pex 
Przedmiar Instalacje sanitarne uzupełnienie). Jest to zgodne z opisem w projekcie budowlanym 
wewn. instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej - pkt 6.2 oraz Projektem budowlano-
wykonawczym rozbudowy instalacji sanitarnych c. w., c. o. i gazowej – pkt 3.4. 
 
Pyt. 4  
Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji istniejącej studni przeznaczonej do nawadniania, oraz 
podanie parametrów przedmiotowej studni: przekrój, głębokość na której należy umiejscowić pompę? 
Odpowiedź: Studnia do zasilania instalacji nawadniania boiska zlokalizowana będzie na obecnej 

bieżni w rejonie trybun do likwidacji, przy zachodnim narożu płyty boiska głównego. Parametry 

studni: średnica  Ø 200 mm, głębokość ok. 12 m. Studnia wykonana będzie przez Inwestora i nie 

wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 
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Pyt. 5 

Wskazane w dokumentacji zraszacze wody i ich usytuowanie kłóci się z charakterystyką zraszaczy,  

a potrzebami Inwestora? Prosimy o wskazanie jakie należy zastosować zraszacze? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować: 
- 2 sztuki zraszaczy wynurzanych o kołowym obszarze zraszania, do zamontowania  
w centralnej części płyty boiska przykryte gumową donicą o głębokości min 12 cm, wypełnioną 
naturalną darnią. Parametry pracy: - promień R min 27m, zużycie wody Q do l0 m3/h. 
- 10 sztuk zraszaczy wynurzanych, o regulowanym obszarze zraszania, do zamontowania na 
obrzeżu płyty boiska, przykryte sztuczną trawą. Parametry pracy: - promień R min 25 m, 
zużycie wody Q do 13 m3/h. 
Instalację nawadniania boiska należy wykonać w jednym systemie, gwarantującym prawidłową 
współpracę wszystkich urządzeń.  
 
Pyt. 6 

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące konserwacji systemu nawadniania: w opisie pkt. 1.5 jest zapis „Dla 

opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie instalacji za 

pomocą sprężarki, którą mocuje się do wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie 

tłocznej pompy" natomiast pkt 1.7 „układ opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym (bez 

sprężarki). Prosimy o wyjaśnienie który z zapisów jest obowiązujący? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym instalacja nawadniania powinna być wykonana  
w taki sposób, aby istniała możliwość jej opróżnienia z wody na okres zimowy.  
W związku z powyższym, należy umożliwić podłączenie sprężarki w celu jej przedmuchania.  
W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi dostawa sprężarki.  
 
 
 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 13.12.2013 r. 

 
  z up. Burmistrza 
           /~/ 
Zastępca Burmistrza 
Bartłomiej Kostrzewa 
 

 


