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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 28 kwietnia 2015 r. 
  

 
III G 211/06/15 

 

wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane  
w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 3  

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze poźn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1: 

Czy instalacja klimatyzacyjna wchodzi w zakres zadania ? 

Odpowiedź 1:  

Instalacja klimatyzacyjna w piwnicy nie będzie wykonywana. 

 

Pytanie 2: 

Proszę podanie parametrów regulatorów stałego przepływu o śr. 100 ze 

względu na duże rozbieżności cenowe w zależności od szczegółowych parametrów. 

Odpowiedź 2:  

Wymagany przepływ powietrza do 95 m3/h.  

Regulator  musi być  łatwo nastawiany w miejscu instalacji. Regulator musi 

być wsuwany do przewodu wentylacyjnego. Regulator przepływu musi utrzymywać  

stały przepływ powietrza w wąskich granicach tolerancji przy zmiennych ciśnieniach  

w przewodzie, na którym jest zainstalowany i w całej instalacji. 
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Pytanie 3: 

Proszę podanie parametrów klap p.poż śr. 100 ze względu na duże 

rozbieżności cenowe w zależności od szczegółowych parametrów (np. odporność 

ogniowa). Dodatkowego klapy p.poż. występują tylko w przedmiarze robót.  

W projekcie nie ma o nich mowy. Proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź 3:  

Klapa ppoż. o odporności ogniowej EI 120 do zabudowy w stropie z płyt 

gipsowo-kartonowych zabudowana na kanale z blachy stalowej zabezpieczonym 

wełną mineralną. Klapa ma być wyposażona w sprężynę zwrotną i wyzwalacz 

topikowy. 

 

Pytanie 4: 

Proszę jeszcze raz precyzyjnie wyjaśnić co z umieszczonych na stronie 

Zamawiającego projektów wchodzi w zakres prac budowlanych. 

Odpowiedź 4:  

Wszystko zgodnie z projektem, kosztorysem i SIWZ 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania 

i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert 

oraz miejsce pozostają bez zmian. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Prokurator Okr ęgowy 
/-/ dr Alfred Starszak 

  
 


