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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 oddziale wewnętrznym szpitala ZOZ w Łowiczu".

I. Działając na podstawie zapisów rozdziału VII ust. 6 zapytania ofertowego, w związku 
z zapytaniem do jego treści, zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Składamy zapytania do przetargu j.w.:
1. Czy jest przewidziane przeznaczenie pomieszczenia na wentyiatornię?

Odpowiedź:
Ad 1. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia pomieszczenia wentylatorni.

2. Czy jest zapas mocy elektrycznej do urządzeń?

Odpowiedź:
Ad 2. Zakres dokumentacji projektowej dotyczy m.in. określenia zapotrzebowania nowych urządzeń 
na energię elektryczną oraz tego czy obiekt posiada zapas mocy.

3. Czy jest zapas ciepła w wodzie na cele ciepła do central wentylacyjnych?

Odpowiedź:
Ad 3. Zakres zamówienia dotyczy m.in. zastosowania rozwiązań projektowych zapewniających 
prawidłową wymianę powietrza we wskazanych pomieszczeniach, w tym także jeśli będzie to konieczne 
sprawdzenie zapasu ciepła i w razie potrzeby zastosowanie rozwiązań zapewniających to ciepło.

4. Czy obiekt jest w strefie ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedź:
Ad. 4 Działka na której zlokalizowany jest budynek Szpitala ZOZ w Łowiczu nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej.

5. Czy zamawiający zaakceptuje taki system: wentylacja mechaniczna naw-wyw sal chorych 
z minimum świeżego powietrza + klimatyzacja na urządzeniach typu VRF (freonowa)?

Ad. 5 W załączniku nr 4 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 1 i 2 określono 
sposób w jaki zamawiający zaakceptuje koncepcję obejmującą zakres zamówienia. Zamawiający 
preferuje rozwiązania najmniej ingerujące w ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku 
na przedmiotowym oddziale wewnętrznym.

Odpowiedź:

1



6. Pom. 2.24a - chyba wymagany tylko wyciąg, a nie nawiew?

Odpowiedź:
Ad 6. Pomieszczenie 2.24a oraz inne oznaczone na rysunku Wentylacja -  rzut III
w załączniku nr 4a -  uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia posiadają wentylację 
mechaniczną wyciągową.

7. Pom. 2.20, 2.19,2.17a, 2.17,2.3, 2.10, 2.12 - rozumiemy, że tylko nawiew-ze względu na fakt, 
że pomieszczenia te posiadają sprawny wyciąg? Czy tak? Prosimy o potwierdzenie .

Odpowiedź:
Ad 7. Pomieszczenia posiadające wentylację wyciągową zostały oznaczone na rysunku
Wentylacja -  rzut III w załączniku nr 4a -  uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. Pomieszczenia w których wymagane jest zaprojektowanie nawiewu i wywiewu oznaczono 
w załączniku nr 4 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rysunku RZUT III KONDYGNACJI.

8. W zakresie : tylko pomieszczenia zaznaczone linią przerywaną?

Odpowiedź:
Ad 8. Tak, zakres został określony w załączniku nr 4 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
na rysunku RZUT III KONDYGNACJI.

II. Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część zapytania ofertowego, którą należy 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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