
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /16                     Data: 02.02.2016    r.

Dotyczy:  postępowania  w trybie  przetargu nieograniczonego  poniżej  5  225  000
euro  polegające  na wykonaniu  pomp  ciepła,  wymiennika  gruntowego  i  systemu  zarządzania
budynkami  wraz  z  modernizacją  istniejących  instalacji  wewnętrznych  szpitala  oraz  wymiana
oświetlenia w ramach projektu - „Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i
czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak
sprawy:  76/2016 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art.  38 ust.  1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz.
423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r poz. 113 i 349))  do Zamawiającego zostały wniesione niżej
przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

1) W nawiązaniu do w/w przetargu zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów wykonawczych

instalacji będących przedmiotem przetargu oraz wytycznych modernizacji automatyki.

Informujemy, iż udostępniona na stronach Szpitala dokumentacja nie podaje opisu zaprojektowanych

urządzeń,  wymaganych parametrów urządzeń oraz szczegółowych rozwiązań wraz ze schematami

instalacyjno – montażowymi.

Uniemożliwia to właściwy dobór urządzeń i precyzyjną wycenę

Ad. 1. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamieszczonej w ogłoszeniu na stronie internetowej

są podanie niezbędne parametry urządzeń dozwolone przez ustawę o zamówieniach publicznych.

2) zwracam  się  z  prośbą  o  udostępnienie  dodatkowych  materiałów  dotyczących  aktualnego

przetargu w waszym  szpitalu.

 W przedmiarach robót występuje pozycja "wymiana oświetlenia" jednak w załącznikach brak

jest jakichkolwiek szczegółowych informacji  na ten temat.  Występują również  pozycje na

wymianę ponad 600  opraw  oświetleniowych  jednak  są  to  opisy  zbyt  ogólnikowe  aby

można było wycenić materiały.

Zwracam  się  więc  z  prośba  o  udostępnienie  projektu  i  opisu  technicznego  robót

elektrycznych.

data:30.01.2013


 

Ad.2  Odpowiedź należy do inwestora my nie znamy wykonanej instalacji BSM, ponieważ nie nadzorowaliśmy

wykonania.   

3)  Prosimy  o  zamieszczenie  projektów  dot.  automatyki  i  instalacji  BMS.  Brak  projektów  dot.  instalacji

automatyki  i  instalacji  BMS.  Prosimy o  informację  na jakiej  podstawie  wykonawca ma wycenić  instalację

automatyki i BMS. W przedmiarach znajduję się zestawienie urządzeń w których brakuje m.in. szaf zasilająco

sterujących i okablowania. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych po stronie Zamawiającego wymaga się

określenia w sposób jasny zakresu wyceny.  Wykonawca chce podkreślić, że formuła tego przetargu nie jest

„zaprojektuj-wybuduj”

Ad.  3.  W dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  zamieszczonej  w ogłoszeniu  na stronie  internetowej  są

podanie niezbędne parametry urządzeń dozwolone przez ustawę o zamówieniach publicznych.

4) W przedmiarze „Montaż wymiennika gruntowego” w poz. 20 jest zapis „Modernizacja instalacji kondensatu

w węźle c.w.u.. Montaż i podłączenie wymiennika Jad 6/50 do instalacji kondensatu celem jego schłodzenia.

Zakup, montaż i podłączenie pompy cyrkulacyjnej z instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody do wymiennika oraz z

wymiennika do zasobnika c.w.u. Wmiennik jest dostawą inwestora.” Brak tej pozycji w projekcie, prosimy o

informację na jakie podstawie ma być przeprowadzona wycena ? Wykonawca chce podkreślić, że formuła

tego przetargu nie jest „zaprojektuj-wybuduj”

Ad. 4. Instalacja powrotu kondensatu do kotła już istnieje. W okresie dokonywania przegrzewów instalacji

c.w.u.  kondensat  okresowo  ma  wysoką  temperaturę.  Pompa  kondensatu  pomimo  tego,  że  pracuje  z

„napływem” wchodzi w stan kawitacji.  Aby tego uniknąć należy dodatkowo słodzić kondensat wpinając do

instalacji wymiennik [dostawa inwestora] schładzany powrotem wody z istniejącej instalacji cyrkulacji c.w.u.

Wszystkie  te  instalacje  i  urządzenie  znajdują  się  w  węźle  cieplnym.  Nie  ma  potrzeby  podawać  całego

schematu  instalacji  węzła  cieplnego,  ponieważ  może  to  spowodować  więcej  niejasności  niż  brak  tego

schematu. 

5)  Prosimy o wytyczne na jakiej  podstawie mają być dobrane pompy ciepła? Jedynym kryterium jaki  jest

podany  to moc pompy ciepła 30 kW i możliwość podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zamawiający przy ocenie

ofert nie będzie się sugerować sprawnością pomp ciepła ?

Ad. 5. Parametry pomp ciepła podane są w dokumentacji przetargowej.

 Pomimo tego podajemy je ponownie:
– dwie gruntowe rewersyjne pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 30 KW do podgrzewania wody

użytkowej [poprzez istniejące w węźle wymienniki] do temperatury 55  C. COP pomp nie może być⁰



niższe niż

– 4,5.

6) W  projekcie  „Budowlano-wykonawczym  zasilania  w  chłód  i  ciepło  instalacji  klimatyzacji  oraz

instalacjic.w.

w oparciu o ciepło geotermalnie w szpitalu „Promedica” Sp. z o.o. w Ełku”. na rys. 4 brak szczegółu

podłączenia  zasobnika  c.w.u.  Prosimy  o  dołączenie  do  przetargu  kompletnego  schematu

technologicznego.

Ad.  6.  nstalacja powrotu kondensatu do kotła  już istnieje.  W okresie dokonywania przegrzewów instalacji

c.w.u.  kondensat  okresowo  ma  wysoką  temperaturę.  Pompa  kondensatu  pomimo  tego,  że  pracuje  z

„napływem” wchodzi w stan kawitacji.  Aby tego uniknąć należy dodatkowo słodzić kondensat wpinając do

instalacji wymiennik [dostawa inwestora] schładzany powrotem wody z istniejącej instalacji cyrkulacji c.w.u.

Wszystkie  te  instalacje  i  urządzenie  znajdują  się  w  węźle  cieplnym.  Nie  ma  potrzeby  podawać  całego

schematu  instalacji  węzła  cieplnego,  ponieważ  może  to  spowodować  więcej  niejasności  niż  brak  tego

schematu. 

7) W poz. 27 przedmiaru „Remont kotłowni parowej”  występuje zapis „Stacja uzdatniania wody kotłowej -

zakup i montaż.”. Prosimy o informację jaką stację uzdatniania wody należy uwzględnić w wycenie?

Brak w projekcie jakichkolwiek parametrów jakie ma spełniać stacja uzdatniania wody. 

Ad. 7.Stacja uzdatniania wody do kotła parowego o ciśnieniu roboczym pary 0,5 bara i mocy 500KW musi

zabezpieczyć całość wody przetwarznej na parę to jest o wydajności nie mniejszej niż. Para wykorzystywana

głównie do celów technologicznych szpitala [bez powrotu kondensatu]. Jedynie okresowo przy dokonywaniu

przegrzewów instalacji c.w.u. część pary wraca do kotła w postaci kondensatu. Wydajność stacji nie mniejsza

niż

8) W poz. 25 przedmiaru „Remont kotłowni parowej” występuje zapis „Pozycja zastepcza - Zakup i montaż

zasobnika pary V=1,0 m3” Prosimy o informację na jakie ciśnieniu pary będzie pracować dany zasobnik.

Ad. 8. Ciśnienie robocze pary 0,5 bara. Przedmiar przewiduje zakup i montaż jednego zasobnika pary.

9) W poz. 25 przedmiaru „Remont kotłowni parowej” występuje zapis „Pozycja zastępcza - Zakup i montaż

zasobnika pary V=1,0 m3- 2 t” Prosimy o informację ile zasobników należy uwzględnić wycenie.

Ad. 9. Ciśnienie robocze pary 0,5 bara. Przedmiar przewiduje zakup i montaż jednego zasobnika pary.
Pytania od 10- 17 – Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 03.02.2016 r. 

18) Prosimy o podanie parametrów równoważności dla projektowanych urządzeń
Ad. 18. Ciśnienie robocze pary 0,5 bara. Przedmiar przewiduje zakup i montaż jednego zasobnika
pary.



19) Na jakiej podstawie Zamawiający będzie badał równoważność ofert

Ad. 19. Na podstawie opisu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

20) Prosimy o podanie  informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) wywiezienia                    i
skłdowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych takich jak grzejniki,
rurociągi i inne?
Ad. 20. Na podstawie opisu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
21)  rosimy  o  informację  czy   w  tym  zadaniu  będą  do  wykonania  jakieś  roboty  budowlano-
wykończeniowe  typu  rozkucia  i  odtworzenia  posadzek,  skucia  i  odtworzenia  płytek  itp.  Zwracamy
uwagę, że często jest niemożliwe, żeby odtworzyć w sposób identyczny jak stan pierwotny ze względu
na  brak  dostępności  pierwotnie  użytych  materiałów  (glazura,  kolorystyka  ścian,  tapeta,  kostka
brukowa  itp.)
Ad. 21. Na podstawie opisu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
22) Jaki jest zakres robót budowlanych, co za tym idzie jaki jest standard wykonania tych robót? 
Ad. 22. Zakres robót – tylko odtworzeniowe

23) Jaki jest zakres robót elektrycznych, co za tym idzie jaki jest standard wykonania tych robót?
Ad. 23. Na podstawie opisu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
24) Proszę  o umieszczenie  na stronie karty doboru  wymiennika kanałowego powietrze – glikol o
mocy chłodniczej 20 kW, który jest montowany na w kanale nawiewnym 1000x1000mm
Ad. 24. Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
25) Proszę o u mieszczenie na stronie Zamawiającego istniejącego  schematu hydraulicznego
Ad. 25. Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
26) Proszę o potwierdzenie, że do  oferty należy wliczyć wykonanie projektu geologicznego
Ad. 26. Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
27) Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego zestawienia rur stalowych czarnych spawanych,
które maja służyć do przesyłu pary do central – brak zestawienia                           w dokumentacji.  Ze
skanowanych rysunków nie da  się zrobić poprawnego obmiaru  brak skali
Ad. 27. Proszę przyjąć z dokumentacji projektowo-kosztorysowej
28)    W  kosztorysie,  który  ma  charakter  pomocniczy  istnieje  pozycja  „Modernizacja  instalacji
kondensatu w węźle c.w.u.. Montaż i podłączenie wymiennika Jad 6/50 do instalacji kondensatu celem
jego schłodzenia. Zakup, montaż i podłączenie pompy cyrkulacyjnej z instalacji cyrkulacyjnej ciepłej 
wody do wymiennika oraz z wymiennika do zasobnika c.w.u.  Wymiennik jest  dostawą inwestora.”)
Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego schematu z którego jasno wynika jak ma wyglądać
podłączenie  wymiennika Jad 5/50 z instalacja kondesatu.  
Co Zamawiający ma na myśli pisząc wymiennik. W tym temacie jest dużo wymienników . Mamy tutaj
wymiennik  „Jad”  wymiennik  „grunowy”  i  wymiennik  X  –  który z  tych  wymienników jest  po  stronie
inwestora – proszę o większą precyzje
Ad. 28. Proszę zrozumieć dosłownie – wymiennik Jad 6/50 produkcji SECESPOL  Włączyć należy go
w węźle cieplnym do istniejącej instalacji kondensatu i cyrkulacji c.w.u.
29)  Proszę  o  umieszczenie  na  stronie  Zamawiającego  zestawienia  rur  stalowych,   które  są
prowadzone do  nagrzewnic  i z nagrzewnic do pomp ciepła



Ad. 29. Proszę przyjąć z dokumentacji projektowo-kosztorysowej
30)  Proszę  o  umieszczenie  na  stronie  Zamawiającego  zestawienia  wymienników  kanałowych
powietrze – glikol
Ad. 30. Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
31)Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego kart doboru  wymienników kanałowych powietrze
– glikol
Ad. 31.Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
32) Objętość glikolu jaką mamy doliczyć do oferty ma wynikać z ilości rur zawartych w kosztorysach?
Ad. 32. W przedmiarze ilość roztworu glikolu podana jest błędnie. Proszę przyjąć 5500l.
33) Proszę  o umieszczenie  na stronie karty doboru  wymiennika kanałowego powietrze – glikol o
mocy chłodniczej 20 kW, który jest montowany na w kanale nawiewnym 1000x1000mm 
Ad. 33. Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych
34)  W  związku  z  tym,  że  roboty  prowadzone  będą  na  budynkach,  które  są  użytkowane  ,  czy
Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń w taki sposób, aby można było zachować ciągłość prac
danego zakresu robót bez konieczności ich przerywania?
Ad. 34.  Nie zapewnia ciągłości prac w czasie trwania doby doby

35) Jaka jest projektowana ilość pionowych  odwiertów ?

Ad. 35.Projekt  geologiczny jest opracowany [jeżeli go na stronie nie ma] - inwestor go zamieści. 

36) Jaka jest ilości rur Ø40 które są prowadzone z wymiennika gruntowego do istniejącej komory ?

Ad. 36. Proszę przyjąć z dokumentacji projektowo-kosztorysowej

37) Jaka jest  ilości rur Ø100 mm które są prowadzone w istniejącej komorze, bo inna jest ilość w 
kosztorysie a inna jest na profilu

Ad. 37.Przyjąć rury czarne Ø 100mm w kanale przełazowym jak w przedmiarze.

38) Jaka powinna być ilość glikolu którą należy doliczyć do oferty ?

Ad. 38.W przedmiarze ilość roztworu glikolu podana jest błędnie. Proszę przyjąć 5500l.

39)Proszę o informacje , czy do ofert należy wliczyć zbiornik pary  V= 1 m3

Ad. 39. Tak

40)Proszę o umieszczanie na  stronie Zamawiającego kartę techniczna i parametry zbiornika pary
Ad. 40. Niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Parametry zbiornika – V = 1,0m³, średnica 
nie większa niż 0,9m, ciśnienie robocz pary 0,5 bara.
41)Proszę o informacje, czy do oferty należy doliczyć  odwadniacz i zawór bezpieczeństwa. Jeśli tak 
proszę o parametry techniczne wyżej wymienionego osprzętu
Ad. 41. Odwadniacz – tak
42) Proszę o informacje czy do oferty należy doliczyć stacje uzdatniania wody.  Jeśli  tak proszę o
umieszczanie na stronie Zamawiającego  parametrów technicznych stacji uzdatniania wody
Ad. 42. Stacja uzdatniania wody do kotła parowego o ciśnieniu roboczym pary 0,5 bara i mocy 500KW 



musi zabezpieczyć całość wody przetwarznej na parę to jest o wydajności nie mniejszej niż. Para wy-
korzystywana głównie do celów technologicznych szpitala [bez powrotu kondensatu]. Jedynie okreso-
wo przy dokonywaniu przegrzewów instalacji c.w.u. część pary wraca do kotła w postaci kondensatu.
Wydajność stacji nie mniejsza niż 1,5 m³/h

43) Proszę  wyjaśnić  czy  oprawy  “A”  i  “B”  muszą  posiadać  i  raster  i  klosz  PMMA,  czy   można
zastosować oprawy tylko z kloszem PMMA.
Ad. 43. Dopuszczona jest zamiana oprawy rastrowej na oprawę z przysłoną z płyty pryzmatycznej z uwagi
na  wyższą  sprawność  oprawy.
Natomiast oprawa z płytą mleczną powinna mieć raster.

44  )  W  przedmiarze  „Montaż   chłodnic  nagrzewnic  kanałowych  w  istniejących  układach  wentylacji

mechanicznej”  brak  izolacji  na  kanałach  wentylacyjnych.  Prosimy  o  informację  czy  należy  uwzględnić  w

wycenie zakup i montaż izolacji na kanałach wentylacyjnych. Prosimy o dołączenie projektów na te roboty.  

Ad. 44. Nie ma potrzeby wykonywania projektu izolacji kanałów, ponieważ izolacji nie przewidujemy

45.) W dołączonym załączniku pt: „Wytyczne automatyki i sterowania instalacji  geotermi do przygotowania

C.W.U i czynnika Chłodniczego do central wentylacyjnych”  brakuje informacji niezbędnych dla poprawnej

wyceny.  Prosimy  o  zamieszczenie  informacji  jaki  system  BMS  jest  obecnie  zainstalowany,  ewentualnie

prosimy o zamieszczenie zdjęcia ekranu systemu BMS.

Ad.45.  System BMS: Struxure Ware Schneider Electric Building Operation Web Station.

z poważaniem: 

 

http://www.promedica.elk.com.pl/cms/repo/file/przetargi/2016/76-2016wytyczne2.pdf
http://www.promedica.elk.com.pl/cms/repo/file/przetargi/2016/76-2016wytyczne2.pdf

