
 

Jarosław, dnia 06.08.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pod 

nazwą:  

„Remont kotłowni gazowej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jarosławiu” 

 

 

Informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania na w/w postępowanie. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją pozwolenia na przebudowę 

wewnętrznej instalacji gazowej ?   

Odpowiedź:   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu dysponuje 

ostateczną decyzją nr 508/2019 zatwierdzającą projekt budowlany. 

 

Pytanie nr 2: Czy z uwagi na fakt, iż dane techniczne podane w specyfikacji zamówienia 

wykazują jednoznacznie na producenta i model kotła Zamawiający dopuści zastosowanie kotła o 

parametrach podanych w załączniku?                                                                                                     

Odpowiedź:  Kotły powinny spełniać parametry wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia bądź powinny one posiadać parametry równoważne bądź wyższe. Jeśli te 

warunki zostaną spełnione , Zamawiający dopuści zastosowanie tych kotłów. 

 

Pytanie nr 3: Czy podczas remontu przewidziana jest wymiana innych elementów wyposażenia 

kotłowni, między innymi: naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa, pompy kotłowe, zawory 

odcinające, sprzęgło hydrauliczne, odmulacz. Jeśli tak, proszę o dołączenie wykazu urządzeń 

podlegających wymianie 

Odpowiedź:  Podczas remontu przewidziana jest wymiana elementów instalacji służących do 

prawidłowej i bezawaryjnej pracy kotłów oraz całej instalacji centralnego ogrzewania.  

 

Pytanie nr 4: Czy wykonanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia kotłowni do odbioru przez 

UDT należy uwzględnić w ofercie? 

Odpowiedź:  Nie 

 

Pytanie nr 5: Proszę o podanie wysokości kominów w celu dobrania wkładów kominowych 

podlegających wymianie                                                  

Odpowiedź: Wysokości komina – 10 [m] 

 



Pytanie nr 6: Specyfikacja przewiduje wymianę urządzeń ASBIG, proszę o podanie które 

urządzenia z systemu podlegają wymianie, ewentualnie proszę o informację, że należy 

przewidzieć montaż całego nowego systemu łącznie z zaworem elektromagnetycznym 

Odpowiedź:  W kotłowni należy przewidzieć wykonanie nowego Aktywnego Systemu 

Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej łącznie z zaworem elektromagnetycznym 

 

Pytanie nr 7: Proszę o podanie liczby obiegów grzewczych, celem właściwego dobrania 

automatyki sterującej pracą kotłowni 

 Odpowiedź: W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej obecnie są 2 obiegi. W 

związku z planowaną rozbudową Komendy należy uwzględnić możliwość dołączenia kolejnego 

obiegu do instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Pytanie nr 8: Proszę o informację czy po demontażu kotłów przewidziane są do wykonania prace 

budowlane w kotłowni 

 Odpowiedź: Prace budowlane po demontażu kotłów w kotłowni:                                                            

a) Przebudowa rur służących doprowadzeniu powietrza do sprężarki w pomieszczeniu przyległym 

do kotłowni oraz zabudowanie ich z użyciem materiałów w wymaganej klasie odporności 

ogniowej,                                                                                                                                                          

b) Wykonanie przejść instalacyjnych w wymaganej klasie odporności ogniowej dla 

pomieszczenia kotłowni dla wszystkich przewodów (rur) wychodzących z kotłowni. 

 

Pytanie nr 9: Proszę o informację czy istniejące rozdzielacze w kotłowni pozostają w obecnym 

stanie, czy przewidziane są roboty związane z wymianą elementów wyposażenia rozdzielaczy 

 Odpowiedź: Tak, w ramach przedmiotowego zadania przewidziane są roboty związane z 

wymianą wyposażenia rozdzielaczy w kotłowni. 

 

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową wymiany kotłów, czy tylko 

projekt przebudowy instalacji gazowej załączony na stronie internetowej. Jeśli tak, proszę o 

udostępnienie dokumentacji 

 Odpowiedź: Zamawiający posiada tylko projekt przebudowy instalacji gazowej załączony na 

stronie internetowej. 

 

 

Zalecana jest wizja lokalna celem oględzin kotłowni, stanu technicznego poszczególnych 

elementów oraz możliwości ich dalszej eksploatacji w budynku Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Jest to możliwe od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7
30

 – 15
30

. Poniżej znajdują się dane kontaktowe: 

Komenda  Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu , ul. Morawska 2, 37 – 500 

Jarosław. 

Tel. Kontaktowy: (16) 307 – 12 – 26  

 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

bryg. Krzysztof  Kowal 

 


