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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Wqjewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamowieri publicznych (Dz, U. z 2013r. poz. 907 z
pozn. zm.) informuje, ze wptynety prosby o wyjasnienie tresci SIWZ w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Instalacja gazow
technicznych w budynku Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska we Wloctewku
przy Placu Kopernika 2 na dzialkach 86/2 i 86/8.

Pvtanie 1:
Prosze o podanie wartosci maksymalnego cisnienia roboczego, oraz przeptywu gazow w
instalacji.
Odpowiedz na pytanie 1:
Pierwszy stopieh redukcji ma umozliwic redukcje cisnienia z butli od 230 bar do zakresu ok.
0-14 bara, dla acetylenu z 40 bar do max. 1,5 bara. Panele redukcyjne powinny posiadac
system przeptukiwania gazem roboczym, oraz umozliwiaja.ce wymiane butli bez dostania sie
zanieczyszczonego powietrza i wilgoci do instalacji.

Pvtanie 2:
Jakie jest zapotrzebowanie na kazdy z gazow? lie butli kazdego z gazow ma bye
podt^czone, jedna czy tez wiecej?
Odpowiedz na pytanie 2:
Przewidziano dla kazdego gazu podt^czenie po jednej butli. Szafy butlowe wybrano jako 4
butlowe z uwagi na mozliwosc przechowywania jednej zapasowej butli dowolnego gazu.

Pvtanie 3:
W jakim zakresie powinno bye regulowane cisnienie poszczegolnych gazow w punktach
poboru?
Odpowiedz na pytanie 3:
Dla acetylenu redukcje cisnienia do zakresu minimum od 0,1 do 1,5 bara.
Dla pozostatych gazow minimum 0,5 - 10,5 bara.

Pvtanie 4:
Jezeli oferta ma zostac przedstawiona w formie udostepnionego kosztorysu, zwracam sie z
prosba, o udostepnienie edytowalnej wersji kosztorysu (plik .ath) w zwi^zku z potrzebq
naniesienia zmian.
Odpowiedz na pytanie 4:
Kosztorys w zata_czeniu.

Pvtanie 5:
Zwracam sie z prosba. o podanie wymaganych parametrow stacji rozprezania gazow.
Odpowiedz na pytanie 5:
Patrz pytanie 1

Pvtanie 6:
Zwracam sie z prosba, o podanie wymaganych parametrow punktow poboru gazow.
Odpowiedz na pytanie 6:
Patrz pytanie 3



Pytanie 7:
Czy podt^czenie elektrozaworu, oraz czujnika acetylenu do instalacji elektrycznej znajduje
si? w zakresie zamowienia?
Odpowiedz na pytanie 7:
Tak

Pytanie 8:
Prosz? o podanie wymaganych parametrow elektrozaworu acetylenu, oraz czujnika
acetylenu.
Odpowiedz na pytanie 8:
Prosz? wybrac dowolny czujnik i elektrozawor.

Pytanie 9:
W opisie zam6wienia znajduje si? nastepuja.cy fragment: ()Trasa gazow magazynowanych
w butlach w szafach butlowych (...) rozpoczyna si? na zaworach odcinaja.cych poboru
gazow z instalacji przy^czeniowej gazow technologicznych, zainstalowanych po
wewnetrznej stronie budynku laboratorium". Czy zawory odcinaja.ee znajduja. si? w zakresie
zamowienia poboru gazow znajduja. si? w zakresie zamowienia? Bez wzgledu na to czy
znajduj^ sie w zakresie zamowienia, czy te2 nie, zwracam si? z prosba, o podanie
parametrow zaworow.
Odpowiedz na pytanie 9:
Tak znajduja, si?. Parametry patrz pytanie 1.

Pytanie 10:
Czy zamawiaja^cy dopusci szafy butlowe o nieco innych wymiarach, przystosowane do
magazynowania 4 butli gazowych do 50! kazda? Podanie konkretnego wymiaru faworyzuje
wykonawcow posiadaj^cych szafy o doktadnie takim samym wymiarze.
Odpowiedz na pytanie 10:
Tak. Wazne jest jedynie zachowanie odlegtosci minimalnej od okien/sciany zewn?trznej
budynkowtj. min. 2m.

Pytanie 11:
Fragment instalacji zewn?trznej od szaf gazowych do maja, bye prowadzone pod ziemi^, czy
tez nad powierzchnia. gruntu? Na jakiej g^?bokosci/wysokosci?
Odpowiedz na pytanie 11:
Zaleca si? ulozenie na gruncie. Dopuszczalne jest stosowanie linii napowietrznych na
wysokosci min. 2,2m powyzej terenu.

Pvtanie 12:
Wg opisu instalacji rurocia.gi maja. bye ta.czone przez ..pota.czenia zaciskowe typu
SWAGELOK oraz przez spawanie". Czy zamawiaja.cy dopuszcza wybranie zastosowanie
tylko jednej z wymienionych metod la^czenia? SWAGELOK jest jednym z wielu dostawcow
oferuj^cych system ta.czenia zaciskowego ztqczkami dwupierscieniowymi. Czy zamawiaja^cy
dopuszcza zastosowanie t$czeh innego producenta w tej samej technologii, spetniaj^cych
wymagania instalacji?
Odpowiedz na pytanie 12:
Dopuszczalne jest zastosowanie dowolnej technologii wykonania pota,czeh zaciskowych lub
spawania potqczeh, speiniajqcych wymagania instalacji.

Pvtanie 13:
W zwia^zku z informacjq zawarta. w opisie technicznym na temat parametrow szafy
czterobutlowej, prosimy o informacj? czy mozna zaoferowac szafy butlowe o innych
wymiarach. Podane parametry szaf czterobutlowych: 2100x600x1330, wymiary
produkowanych przez nasza. firm? szaf czterobutlowych: 2050x400x1300.
Odpowiedz na pytanie 13:
Patrz pytanie 10



Pytanie 14:
Prosimy o informacje jak prowadzic rurocia.gi gazow technicznych od rozprezalni - szaf
butlowych zlokalizowanych na zewna_trz, do sciany zewnetrznej budynku - czy nalezy
przewidziec zastosowanie estakady do poprowadzenia linn napowietrznej, jesli tak, na jakiej
wysokosci ma przebiegac?
Odpowiedz na pytanie 14:
Patrz pytanie 11

Pytanie 15:
Prosimy o informacje na temat mozliwosci pracy z podnosnika koszowego podczas montazu
instalacji na zewnajrz budynku (dojazd, utwardzenie terenu).
Odpowiedz na pytanie 15:
Nie ma mozliwosci wjazdu podnosnika koszowego na teren robot (zbyt mata brama).

Pytanie 16:
W zwia.zku z informacja, zawarta. w opisie technicznym, na temat prowadzenia instalacji w
korytach kablowych, prosimy o potwierdzenie, czy o w/w pozycje mozna uzupetnic kosztorys
ofertowy, beda^cy zatejcznikiem do oferty oraz z jakiego materiatu maja. bye ww koryta
wykonane.
Odpowiedz na pytanie 16:
Tak. Wykonawca moze zawrzec dodatkowe pozycje kosztorysowe w swojej ofercie lub
dotqczyc koszty wykonanie do istnieja.cych juz pozycji kosztorysowych. Material dowolny.

Pytanie 17:
W zwiazku z informacja. zawart$ w opisie technicznym, na temat zastosowania w
pomieszczeniu 102 sygnalizacji stezenia acetylenu oraz zawartoscia. przedmiaru, ktory
obejmuje tylko detektor acetylenu i elektrozawor, prosimy o wyjasnienie, czy nalezy
przewidziec zastosowanie moduHJ steruja.cego oraz sygnalizatora optyczno - akustycznego
do powyzszego systemu.
Odpowiedz na pytanie 17:
Tak

Pvtanie 18:
Prosimy o podanie zakresu cisnieh roboczych w instalacji oraz wyjsciowych do zasilenia
urza.dzeri dla poszczegolnych mediow.
Odpowiedz na pytanie 18:
Patrz pytanie 1 i 3

Pvtanie 19:
Zgodnie z SIWZ ,,Zamawiaja_cy wymaga, aby zamowienie zostato wykonane w terminie do
30 listopada 2015." W zwiazku z tym, ze otwarcie ofert nasta^pi 26 pazdziernika 2015,
wykonawca bedzie miat po podpisaniu umowy, niecafy miesi^c na wykonanie instalacji. Jest
to niewiele biora.c pod uwage zakres robot. Dlatego zwracamy sie o zmiane tresci SIWZ na
,,ZamawiaJ3cy wymaga, aby zamowienie zostato wykonane w terminie 30 dni od podpisania
umowy."
Odpowiedz na pytanie 19:
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na zmiane zapisow SIWZ.

Pvtanie 20:
W czesci opisowej projektu podano srednice rur jako DN6, natomiastw przedmiarze - fi
6mm. Prosze o jednoznaczne okreslenie srednic rurocia.gow rozprowadzaj^cych gazy.
Odpowiedz na pytanie 20:
Maja. bye rury Dn6.



Pytanie 21:
W czesci opisowej projektu mowa jest o pola_czeniach lutowanych (punkt 5.2: ,,Potaczenia
spawane i lutowane nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja...."}, prosze o doprecyzowanie,
ktore pot^czenia majq bye lutowane.
Odpowiedz na pytanie 21:
Patrz pytanie 12.

Pytanie 22:
Czy Zamawiaj^cy dysponuje projektem wykonawczym instalacji gazow?
Odpowiedz na pytanie 22:
Nie

Pytanie 23:
Zgodnie z punktem 5.5 projektu; ,,W laboratorium oznaczonym numerem 102 przewidziec
pomiar stezenia gazow (wyszczegolnionych w p.5.1), sygnalizacje i zatsjczanie
elektrozaworow".
W punkcie 5.3 rowniez mowa jest o elektrozaworach odcinaj^cych doptyw poszczegolnych
gazow. Prosze o doprecyzowanie czy nalezy zastosowac detekcje i elektrozawory
wszystkich gazow wymienionych w punkcie 5.1 projektu. Ponadto:
A. Prosze o okreslenie progow nastaw detektorow/detektora.
B. Prosze o wskazanie miejsca montazu elektrozaworow/elektrozaworu.
C. Prosze o przedstawienie rozmieszczenia detektorow/detektora.
D. Prosze o przedstawienie projektu elektrycznego wraz z okresleniem rozdzielni
elektrycznej, z ktorej nalezy zasilic detekcje oraz szczegotowq specyfikacj^ elementow
wchodza.cych w sklad systemu detekcji.
Odpowiedz na pytanie 23:
Czujnik i elektrozawor przewidziano tylko dla acetylenu. Lokalizacje czujnika acetylenu i
elektrozaworu zostanie ustalona na budowie.

Pvtanie 24:
Czy w szafach butlowych nalezy zastosowac panele rozprezania gazow laboratoryjnych?
Jesli tak, prosze o sprecyzowanie parametrow paneli rozprezania dla poszczegolnych gazow
(istotne jest cisnienie wyjscia, rodzaj panelu - pojedynczy lub podwojny, czystosc gazu).
Odpowiedz na pvtanie 24:
Patrz pytanie 1

Pvtanie 25:
Czy wymagany jest panel redukcyjny acetylenu dwustopniowy (jak wynika z przedmiaru) czy
jednostopniowy (jak wynika z opisu)?
Odpowiedz na pvtanie 25:
w szafie butlowej dla Acetylenu ma bye zastosowany panel redukcyjny dwustronny (nie
dwustopniowy) wyposazony w w^z przyt^czeniowy do butli.

Pvtanie 26:
Czy miejsca odbioru gazow majq bye zakohczone punktami poboru gazow laboratoryjnych
wyposazonymi w zawor odcinaja.cy, reduktor i manometr?
Odpowiedz na pvtanie 26:
Tak. Dla acetylenu w pierwszym i drugim stopniu redukcji dodatkowo bezpiecznik
przeciwptomieniowy.

Pvtanie 27:
Prosze o okreslenie cisnieh i natezeii przeptywu gazow wymaganych do poszczegolnych
urza.dzeh.
Odpowiedz na pvtanie 27:
Parametry jak w pytaniu 3. Poszczegolne urz^dzenia mog^ sie zmieniac, wiec nie ma
potrzeby podawania parametrow dla poszczegolnych urza,dzeri.



Pvtanie 28:
Prosze o potwierdzenie, ze zaprojektowane miejsce posadowienia szaf z butlami jest zgodne
z obowi$zuja.cymi przepisami, zwlaszcza butli z acetylenem.
Odpowiedz na pytanie 28:
Tak, jest zgodne z obowi^zuja.cymi przepisami

Pvtanie 29:
Czy projektowane miejsce posadowienia butli z acetylenem jest oddalone o wiecej niz 3m od
studzienek kanalizacyjnych?
Odpowiedz na pytanie 29:
Tak. Najblizsza odlegtosc od pokrywy studni wynosi 7m.

Pvtanie 30:
Prosze o doprecyzowanie w jaki sposob maja. bye posadowione szafy, by zabezpieczyc je
przed przewroceniem, zwazywszy, ze szafy majq bye posadowione na obecnym parkingu.
Odpowiedz na pytanie 30:
Szafy dla bezpieczehstwa mozna zakotwic min 4 kotwami M16 chemicznymi na jedna, szafe
typu np. HILTI lub Fischer.

Pvtanie 31:
Prosze o okreslenie sposobu prowadzenia ruroci^gow pomiedzy szafami a scianq budynku
oraz ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.
Odpowiedz na pytanie 31:
Mozna zastosowac pasy zabezpieczaja.ee z krat pomostowych wyniesionych ponad
przewody utozone na gruncie.

Pvtanie 32:
Prosze o zmiane terminu realizacji zamowienia na 31.12.2015r. z uwagi na terminy
oczekiwania na poszczegolne elementy instalacji oraz szafy.
Odpowiedz na pytanie 32:
Nie jest mozliwa zmiana terminu wykonania zamowienia.
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