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Łowicz, dnia 06.04.2020 

 
IZP.272.2.1.2020 

         

  

Odpowiedź na zapytanie do treści zapytania ofertowego  

 

Dotyczy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: opracowanie dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich 
budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 
 
I. Działając na podstawie zapisów rozdziału VII ust. 6 zapytania ofertowego, w związku  

z zapytaniem do jego treści, zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Proszę o dodatkowe wyjaśnienia do zapytania ws. budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku 

siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu: 

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację stanu istniejącego budynku i w jakim zakresie?  
Odpowiedź 
Zamawiający posiada dwie dokumentacje projektowe, z których pierwsza dotyczy przebudowy budynku 
administracyjnego, druga natomiast została wykonana na potrzeby renowacji budynku.  
 
2. Co jest źródłem ciepła dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i czy instalacja zasilania nagrzewnic 
jest objęta zakresem prac? 
Odpowiedź 

Źródłem ciepła dla zasilania nagrzewnic może być woda z co. lub energia elektryczna, ostateczne 

rozwiązanie zostanie ustalone na etapie projektowania. Dokumentacja projektowa powinna 

uwzględniać wszystkie prace związane z  dostawą, montażem, podłączeniem i uruchomieniem 

urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.  

 

3. Czy w budynku istnieje rezerwa mocy elektrycznej dla zasilania projektowanych urządzeń? 
Odpowiedź 

Na etapie projektowania projektant powinien wykonać zestawienie mocy istniejących i projektowanych 

urządzeń elektrycznych i na tej podstawie ocenić zapotrzebowanie na energię elektryczną. W przypadku 

niewystarczającej mocy Zamawiający zwróci się  do lokalnego ZE o jej zwiększenie.   

 

4. Jaka jest wysokość pomieszczeń przewidzianych do wentylacji i klimatyzacji? 
Odpowiedź 

Wysokości pomieszczeń objętych opracowaniem przedstawiono na załączonych rysunkach:  

Rys. nr 1 - Rzut parteru i Rys. nr 2 - rzut piętra. 

 

5. Na załączonych rzutach przedstawiono zakres wentylacji mechanicznej, jaką wentylację posiadają 
pozostałe pomieszczenia? 
Odpowiedź 

Pozostałe pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną. 

 

6. Które pomieszczenia mają być klimatyzowane (na rzutach zaznaczono jednostki wewnętrzne  
w korytarzach !!) ? 
Odpowiedź 

Pomieszczenia klimatyzowane zostały zaznaczone na załączonych rysunkach oraz w treści rozdziału  

I ust. 3 tiret drugi Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (korytarze parteru oraz pomieszczenia 

na I piętrze: korytarze, gabinet starosty, gabinet wicestarosty, w sala komisji. 
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7. Czy budynek dostosowany jest do aktualnych przepisów p.poż.?  

Odpowiedź 

Budynek przechodzi regularne przeglądy techniczne oraz te pod kątem ochrony ppoż.  jednakże ocena, 

czy budynek jest dostosowany do aktualnych przepisów ppoż. należy do projektanta.  

  

8. Jakich uzgodnień dokumentacji oczekuje Zamawiający proponując termin realizacji 30 dni? 
Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje kompletnej dokumentacji określonej w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 
projektu budowlanego w formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na roboty budowlane. Zgodnie  
z zapisem zawartym w treści rozdziału I ust. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
uzgodnienia z WUOZ w Łodzi są po stronie Zamawiającego. Zgodnie z zapisem zawartym w treści 
rozdziału III ust. 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wniosek o wydanie pozwolenia  
na budowę złoży zamawiający.  

 
II. Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część zapytania ofertowego, którą należy 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
 
III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


