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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

Rzędów,13.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

Dotyczy: Nr sprawy ZGOK.JRP.P/5/12 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach 
Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy”  

 W związku z opracowywaniem ofert cenowej na w/w zadanie proszę o odpowiedź na n/w 
pytania: 
 
Pytanie Nr 1 
Instalacja wentylacji – Proszę o podanie danych wentylatorów tj. podanie sprężu, przy 
wentylatorach promieniowych brakuje wydajności, przy niektórych podana jest np. wydajność 
1000-1500 przy 400-150 Pa, więc na dobrą sprawę nie wiadomo co brać pod uwagę, czy 
wentylatory kanałowe mają być okrągłe czy prostokątne, czy wentylatory dachowe mają być z 
wyrzutem poziomym czy pionowym, proszę o podanie akcesoriów wentylatorów – nie mając 
tych danych nie można dobrać wentylatorów, które będą pracowały poprawnie.  

 
Odpowiedź 
W część III.6. „Specyfikacje techniczne parametrów do przetargu” T_13_2, T_10_3, T_12_3  
uzupełniono brakujące informacje - które zostały wyróżnione tłustym drukiem i dopiskiem 
[uzupełniona 12.03.2012] 
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- T_13_2 - dla budynku 3b - 4 pozycje; 
- T_10_3 -  dla budynku 11 - 7 pozycji; 
- T_12_3 -  dla budynków 13,14,15,16,17 - 2 pozycje; 
 
Powyższe Specyfikacje techniczne parametrów do przetargu zostaną udostępnione na stronie 
internetowej www.zgok.ornet.pl (zakładka – Przetargi JRP – KONTRAKT 03 – Budowa 
ZGOK). 

Pytanie Nr 2 
Instalacja nawilżania – W celu wyceny bardzo proszę o podanie wydajności systemu nawilżania      
( nawilżanie w kanale wentylacyjnym) lub wielkość wymiany powietrza w [m3/h] i oczekiwany 
poziom nawilżania powietrza ….%RH. 
 
Odpowiedź 
Informacje o systemie nawilżania podane są na str.3 Projektu Wykonawczego (bud. 13 do 17) 
- wydajność L=558m3/h 
- wilgotność powietrza ~90%, temperatura 38-40°C      
  
 
 
 
        ZATWIERDZAM: 
       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

  

                  Dnia: 13.02.2012 r. 


