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Wierzawice, 20.02.2020 r. 

SMP/UZP/21210/2020/01/03 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 3 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie i budowa obiektów 

i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina 

Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 510640-N-2020 w dniu 11.02.2020 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowa obiektów 

i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina 

Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” Proszą o odpowiedź na 

poniższe pytania : 

 

1 Kotłownia 

- Proszę o określenie przewidywanego paliwa jakie będzie zasilać kotłownię. 

- Proszę o określenie ilości energii cieplnej potrzebnej do zasilania urządzeń 

technologicznych (CO kabiny sortowni, ciepło na podgrzewanie nawiewu do kabiny sortowni) 

 

2. Instalacja wodociągowa. 

- Istniejące przyłącze wodociągowe nie zapewni wydatku wody z PFU ( 30 l/s) 

w załączniku nr 4 do dokumentów przetargowych (decyzja RDOŚ w Rzeszowie nr 

WOOŚ.4260.8.5.2017.MG.21 z dnia 28.12.2017) na stronie nr 6 jest następujący zapis: 

"Zakład zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych, 

technologicznych i przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej. Nie 

przewiduje się zwiększenia poboru wody". 

W ogłoszeniu mowa jest o przebudowie sieci wodociągowej. 

Proszę o jednoznaczną odpowiedz czy zwiększamy średnicę sieci i przyłącza wodociągowego 

do zakładu (jeśli są takie możliwości techniczne) czy budujemy osobny zbiornik 

przeciwpożarowy z pompownią (do zasilania suchej instalacji zraszaczowej wiaty 

magazynowania przywiezionych odpadów) zapewniający podany wydatek wody z PFU 

 

3. Wentylacja. 

W PFU jest zapis dotyczący wentylacji budynku biurowego. 

"W układzie wentylacyjnym należy wydzielić układy wentylacyjne o podobnym lub 

takim samym przeznaczeniu pomieszczeń. Dla sal konferencyjnych należy wydzielić 

oddzielne układy wentylacyjne". 

- Czy sala konferencyjna musi mieć osobny układ wentylacji czy może być połączona 

z pomieszczeniami biurowymi? 

 

Odpowiedź nr 1. 

1 Kotłownia 

- przewidywane paliwo do zasilania kotłowni to paliwo stałe (kocioł 5 klasy), 

- ilości energii cieplnej potrzebnej do zasilania urządzeń technologicznych wynosi ok. 125 

kW. 

 

2. Instalacja wodociągowa. 
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Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania rozwiązania zgodnego 

z obowiązującymi przepisami i możliwościami technicznymi zapewniającego wydatek wody 

z PFU. 

 

3. Wentylacja. 

Zamawiający wymaga, żeby sala konferencyjna posiadała osobny układ wentylacji. 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 


