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                                                                              Do wszystkich wykonawców 
 

ODPOWIEDŹ 

na zapytania do SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. "Remont kotłowni w budynku Gimnazjum w Lutocinie i w 
budynku Szkoły Podstawowej w Lutocinie” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania 

do SIWZ dot. w/w postępowania: 

 

1.  Proszę o informację, podstawowym paliwem dla projektowanych kotłów będzie eko-groszek czy 
pellet, czy kocioł będzie pracował na w/w paliwach naprzemiennie? 
 

2.  Proszę o uściślenie opisu kotłów, tj. podanie rodzaju palnika, rodzaju podajnika, rodzaju paliwa? 
 

Odpowiedź: Kotły stalowe wodne opalane eko-groszkiem i peletem z palnikiem tłokowym lub 

retortowym o mocy znamionowej 170 kW.  

 

3. Ponieważ producenci kotłów nie posiadają w ofercie kotłów na eko-groszek z palnikiem retortowym i 

podajnikiem ślimakowym lub tłokowym o mocy znamionowej kotła 170 kW, czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie kotła o mocy nominalnej 180 kW lub 200 kW lub innej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o mocy większej niż 170 kW. 

 
4.  Brak w kosztorysie informacji na temat podłączeń elektrycznych urządzeń sterujących. Proszę o 

podanie obmiaru. 
 

Odpowiedź: Sterowanie istniejącymi zaworami trójdrogowymi oraz pompami należy wykonać 
poprzez wykorzystanie istniejących sterowników kotłów olejowych. Ponadto 
doprojektowano sprzęgła hydrauliczne oraz pompy obiegowe. Układ ten umożliwi 
zamontowanie czujników temperatury w sprzęgle i tym samym możliwe będzie 
zastosowanie istniejących sterowników. Ponadto poprawiono przedmiar robót i 
uwzględniono montaż w/w urządzeń (poz. 21-25)   

 
5. Proszę o przesłanie schematu podłączeń urządzeń elektrycznych w kotłowni (wentylator, pompy, 

zawór mieszający).  
 

Odpowiedź:  Na rzucie kotłowni umieszczono lokalizację sprzęgła hydraulicznego (zał. nr 10 do 

SIWZ). 

 

 

Wójt Gminy Lutocin 
 

/-/ lek. wet. Ryszard Gałka 


