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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

Wykonanie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach 
instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów 

 

 

WYJAŚNIENIE Nr 1 treści SWZ 

 

W związku z pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając 

w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam co następuje: 

 

1. Projektowany zestaw hydroforowy musi być  zasilany elektrycznie. W udostępnione 

dokumentacji brak jakichkolwiek informacji w tym zakresie. Prosimy o udostępnienie 

dokumentacji z zakresu instalacji elektrycznej dla niniejszego zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią modyfikacji SWZ nr 2  udostępnił niezbędną 

dokumentację elektryczną – pliki: rzut piwnic – instalacja elektryczna.pdf, opis instalacji 

elektrycznej.pdf. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że  pomieszczenie techniczne w którym  będzie zamontowany zestaw 

hydroforowy spełnia warunki w zakresie ppoż tzn. przegrody (ściany, strop) posiadają 

odporność ogniową REI120? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie w którym będzie zainstalowany zestaw hydroforowy 

posiada przegrody o odporności ogniowej REI120- ściany oraz strop. 

 

3. Prosimy o podanie informacji jakie zawory antyskażeniowe należy zamontować w węźle  

wodomierzowym? Czy mają to być zawory typu EA czy też BA i jaka  ma być ich średnica, 

Dn50mm czy Dn40mm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią modyfikacji SWZ nr 2  udostępnił niezbędną 

dokumentację – plik: rzut piwnic – zmiana.pdf 

 

4. W piśmie Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp z o.o. w Zawadzie  powinny zostać 

zamontowane dwa wodomierze: jeden  do celów socjalno-bytowych, drugi na instalacji ppoż. 

Proszę o potwierdzenie, że w zamówieniu jest do zamontowania tylko jeden wodomierz 

ultradźwiękowy Dn40mm q=16m3/h? 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią modyfikacji SWZ nr 2  udostępnił niezbędną 

dokumentację – plik: rzut piwnic – zmiana.pdf 



 

 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.   
Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data oraz godzina składania i otwarcia  ofert, tj. 
 
Termin składania ofert: 01.07.2022 r. godz. 10:00 
 
Termin otwarcia ofert: 01.07.2022 r. godz. 10:30 
 

          
           D Y R E K T O R 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
              w Żędowicach 

 
                                                                                                                   mgr inż. Małgorzata Kozioł  
Kopia: 
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