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Kościerzyna, dnia 17.07.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 7
w Kościerzynie”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy w stosunku do nawiewników określonych w p. 1.4 Załącznika – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, Zamawiający wymaga zastosowania określonego typu nawiewników, np. ciśnieniowych lub
higrosterowanych?
2. Zamawiający wymaga nawiewników o wydajności do 35 m3/h przy zachowaniu różnicy ciśnień 10 Pa? Czy Zamawiający
wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań dla określonego nawiewnika?
3. Czy Zamawiający dopuszcza nawiewniki o możliwym przepływie powietrza na poziomie pomiędzy 30 a 35 m3/h, tj.
nawiewników nie spełniających wymagań dla wentylacji mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN-83/B-03430:Az3?
Uzasadnienie
Pytający wskazuje, że zgodnie z normą techniczną PN-83/B03430, ze zm. nawiewniki) montowane w oknach powinny
spełnić określone wymagania dotyczące przepływów zależnie od rodzaju zastosowanej wentylacji. Zamawiający w
dokumentacji dotyczącej przetargu nie wskazał jakiego rodzaju wentylacja ma zostać zastosowana. W związku z
powyższym Oferent/Wykonawca wskazuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nawiewniki o przepływie powietrza
powyżej 30 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa nie nadają się do zastosowania wraz z wentylacją mechaniczną. Ponadto w
kosztorysie Zamawiający nie wskazał, czy określone wymaganie co do przepływu, dotyczy nawiewników badanych przy
różnicy ciśnień 10 Pa (zgodnie z obowiązującą polską normą). Wykonawca/Oferent, obawia się, że wymaganie przepływu
powietrza 35 m3/h w stosunku do nawiewników, wykluczające możliwość zastosowania wentylacji mechanicznej może być
literówką.
Ad. 1
Zamawiający wymaga zastosowania nawiewników higrosterowanych.
Ad. 2
Zamawiający wymaga zastosowania nawiewników o wydajności 5 - 35 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa. Zamawiający
wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie powyższych wymagań.
Ad. 3
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2. W budynku znajduje się wentylacja grawitacyjna.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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