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Odpowiedzi na zapytania oferentów  dotyczące realizacji  

inwestycji pn. 

„Remont i modernizacja budynków magazynowych o numerach inwentarzowych 131/27, 

131/35, 132/171 dla potrzeb pakowania i magazynowania wyrobów gotowych DEZAMET 

S.A. w zakresie produkcji amunicji różnych kalibrów”. 

 

 

 

AD. I Odpowiedź na zapytania do instalacji wentylacji 

 
1. Przedmiar nie jest dokumentacją techniczną lecz dokumentem pomocniczym do sporządzenia 

ewentualnej oferty. Kanały należy izolować zgodnie z opisem w projekcie, pianką poliuretanową 
o gr. 4 cm. Jednocześnie każdy doświadczony wykonawca powinien wiedzieć, że kanały 
wentylacyjne mogą być alternatywnie izolowane w innej technologii o podobnych parametrach 
izolacyjnych np. matami Klimafix. Jest to zmiana nie istotna nie wymagająca praktycznie zgody 
projektanta. 

2. Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentacji przy sporządzaniu ofert, a nie tylko wyrywkowo 
z niektórymi rysunkami. Agregaty chłodnicze są narysowane na rysunkach S-4a i oznaczone 
w legendzie cyferką nr 4 razem z instalacją chłodniczą. 

3. W przedmiarach nie ma faktycznie instalacji chłodniczych, bo cena instalacji /około 2x5 m rurki 
miedzianej izolowanej otuliną piankową/ obejmuje cena dostawy i montażu agregatu 
chłodniczego. Jako projektanci nie spotkaliśmy się z osobnym projektem instalacji chłodniczej 
w podobnych przypadkach.  

4. Nie ma szczegółu przejścia czerpni instalacji wentylacji przez dach, albowiem instalacja ta nie 
przechodzi przez dach. Jedyne przejście to czerpnia wentylacji sanitarnej. Trzeba po prostu wyciąć 
dziurę w istniejącej płycie dachowej, od zewnętrz za pomocą kołków rozporowych zamocować 
prefabrykowaną stalową podstawę dachową czerpni i do niej przymocować czerpnię. Detal taki 
oferuje producent typowych czerpni dachowych i nie ma potrzeby indywidualnego rozwiązywania 
w/w problemu. To samo dotyczy czerpni i wyrzutni ściennych. Przy wentylacji należy rozpatrywać 
również rysunki obwałowań.  

 

Nie ma rysunku przekroju instalacji wentylacji. Instalacja w obu budynkach jest podwieszona do 

istniejącej konstrukcji dachu, a detal tego podwieszenia znajduje się w projekcie. Weryfikację 

trasy można dokonać porównując projekt ze stanem istniejącym budynku.  
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Ad II.  Odpowiedź w sprawie gabionów.  

 

Dopuszcza się dowolne siatki gabionowe, nie tylko specjalistyczne wojskowe. Warunek jeden, 

które te siatki muszą spełniać to grubość warstwy wypełniającej gabion określony w projekcie. 

Worki do gabionów, powinny być dobrane wymiarami do gabionów i powinny zabezpieczyć wsad 

/ piasek / przed wysypywaniem się na zewnętrz. 

 

Ad III.  Odpowiedź w sprawie pali. 

 

Jak już odpowiadałem, można zastosować pale wykonane w dowolnej technologii pod warunkiem, 

że przeniosą one założone obciążenia. Obciążenia te to ciężar obwałowań, oraz parcie falą 

uderzeniową o sile 25 kN/m2. 

 

Ad IV Węzeł cieplny 

 

W projekcie węzła podano parametry dobranych wymienników i opis poszczególnych instalacji. 

W uwagach końcowych zapisano: „Węzły zamówić u producenta tych urządzeń„ Zapis ten 

oznacza, że projektant nie dopuszcza indywidualnego wykonania wymiennikowni, ale zamówienie 

jej u jednego z wielu producentów zajmujących się tego typu urządzeniami, jako wymiennika 

kompaktowego, który w całości zostanie dostarczony na miejsce do wbudowania. Dlatego nie ma 

potrzeby dołączać do projektu szczegółowego zestawienia materiałowego wymiennika. Do 

określenia ceny przez producenta wystarczy opis i dobór wymienników.  

 
 

 
                                                                  Z poważaniem  

 

 

 
 


