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WYJAŚNIENIE l§R 2 TREśCi §PECYFIKACJI ISTOTNYCF{

WARŁrNKOW ZAMowXENtA

Odpowiedź na pytania zadane przez lĄykonawców do postępowania o udzielemie

zarnówienia pułllicz§legs na zadanie pn.: ,,Utworzerrie i wyposażenie w ża17 r" Kiubu

,rSenisr*o'w Paprotni, Gmiłna Zapołice - etap l prrystosołvanie pomieszezeń""

Nia podstar,vie a:1. 38 ust. i i 2 usta,,lj z eJnia 29 styłznia2Oa4 r. Frawo zamówień publiczn_vch

(tj. Dz. U. z2017 r.p,łz. Ł379 z poźn. znł.) iłl,jaśniarn oraz udzielam odpowiedzi na zaiiant:

ptzęz Wykonaw-ców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treśc zapylań jest c3.towatra,

Py]Ęn ią lVyko n ąlypy_z_ll n i a 1 8 w_re e ś ąią? $ X T r.i

$/ złviązku zudziałemw postępowaniu przetargowym pn. ,,Utworzenie i wyposażenie iąi żS] 7

r. Klubr"r .,Senior*" w Faprotni, Gnrina Zapolice - etap l przystosowanie pomieszczcn""'

Froszę o wyj aśnienie następ,u"j ącycłr klł estii :

1, 1Ą/ poz. Przedmiarowe"j rrr 90 i"vskazana .iest nagrzewnica ramowa eiektryczna" Fr:i;:lł,j

o rłskazanie miejsca jej zamontow,ania oTaz, podanie typu, modelu projektcrvarlej

ijiigfZewllicy.

ż. Prcszę o podanie Llokłarlnej wielkcści grze_iników
i

3, W przednriatzę na paz. 89 jest i<ccioł 1x,ęglowy wlaz z osprzętem. Froszę a podartie jaki

osprzętjest zaprojektorłiany. :

4. Proszę o zńączente schematu kotłowni.

Odpowied zi Zamaw iaj ącego :

1, Nagrzewnice wodne 2C KW zasiiane z iłtstalacji C.C. Flowar LEO lub Harrnann W}Jfi,

2020 (Iub o równoważnyclr parametrach). Nagrzewnice umieszczone na sali głównej w

odległości od kotłor,r,ni: pierwsza. 15 m, druga ż0 m. Nagrzewnice zasilane odrębnym

obwodem. możliwość odcięeia rłl kotłołr,ni obwcdrr na klub (zalrym odcinający z poffipą

obiegoivą).

Strolla 1 z ż



'ż. f;rze.ini]<i stalawe dlłtłpły-torvę:2 szt,8{i c*l" 1 ss,i. |ż4|} cirr
j, F"q;cioł rł'eglclvrY z czcpueh*nr. -Poł,llpa cblegorva, Zal,.vor;ł,oriciltajace,

/1" ZamawiającY dYsPonu_i* projektern uproszezo]3yłn, nie ciysponliie schełnatem kotło-wni

E pcvrłłżam,iełłe
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