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WSM/DI – 381003/2011                                                                         Poznań, dnia 12 sierpnia 2011r. 

 
 

                         WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 
 
 
Dotyczy : zamówienia Nr DI-381003/2011 pn. „Zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz  
                 wykonanie ocieplenia budynku D 
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 228682-2011 z dnia 03.08.2011 

 

PYTANIA  cz. 3 ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11 sierpnia 2011r.  : 

ZADANIE NR 1 

1. PoniewaŜ brak kompletnego projektu konstrukcji wsporczej (a załączone rys IS 10, IS 11 są mało 
szczegółowe), proszę o podanie tonaŜu konstrukcji właściwej pod kolektory słonecznej – czyli 
wsporników i ram- konstrukcji pośredniej. 

2. Czy całość konstrukcji wsporczej – wsporniki plus konstrukcja pośrednia ma być wykonana z 
aluminium? 

3. Czy Zamawiający w ogóle przewiduje konstrukcje pośrednią – tnz.. – konstrukcje, która ma być 
posadowiona na blokach betonowych, na której mają być usytuowane stelaŜe trójkątów 
(wsporniki), czy teŜ przewiduje się by stelaŜe montować bezpośrednio do bloczków betonowych? 

4. PoniewaŜ brak w dokumentacji przetargowej projektu branŜy elektrycznej – a jedynie na 
schemacie widoczne są połączenia elektryczne urządzeń, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o 
schemat rozdzielni. 

5. Prosimy o szczegóły –parametry techniczne – parametry pracy regulatora naściennego 
uzupełnienia glikolu.  

6. PoniewaŜ brak informacji NT sterowania chłodnica awaryjna, proszę o odpowiedź, czy 
Zamawiający przewiduje regulator chłodnicy awarynej pracujący na zasadzie krokowej? Jeśli nie, 
proszę o szczegóły, parametry i zakres pracy. 

7. Układ duŜy– Naczynie przeponowe DE 80, zgodnie z rzutem i przedmiarem robót określono ilośc 
3 szt, natomiast na schemacie technologicznym IS 04 wrysowana jest 1 szt. W związku z tym 
proszę o sprostowanie rozbieŜności. 

8. Układ duŜy – w zestawieniu materiału nr 125 – odpowietrznik – zgodnie z opisem, zestawieniem 
materiałów i przedmiarem określono średnice dn 25, natomiast na schemacie widoczne jest, iŜ 
odpowietrznik ten występuje na rurze o średnicy 100 mm – prosimy o potwierdzenie, Ŝe naleŜy 
przyjąć do oferty średnice odpowietrznika zgodnie z zestawieniem materiałów. Prosimy o 
sprostowanie. 
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9. Pozycja w kosztorysie nr 1,32 – zawory dn 100 – w kosztorysie 22 szt, a na schemacie widoczne 
są 33 szt – proszę o sprostowanie i informacje, który obmiar przyjąć. 

10. Czy w zakres wyceny wchodzi ogrodzenie pola kolektorów słonecznych? – Jeśli tak, proszę o 
podanie metraŜu i przewidywanego materiału, z którego ma ono zostać wykonane. 

11. Czy Zamawiający przewiduje instalacje odgromową kolektorów słoneczych – czy przewiduje 
maszty odgramiające? 

 


