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Dotyczy: ogłoszenia nr 539507-N-2018 z dnia 2018-04-03. opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych     

 

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach 

oświatowych 

 
Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  w związku z 

otrzymanymi zapytaniami uszczegóławia opis zamówienia w zakresie kotłów grzewczych tj.:  

 

Pytanie nr 1: Stwierdzam, że kotłownia w szkole w Biedrzychowicach 110 nie spełnia norm 

żeby zamontować taki duży kocioł, brak jest nawiewu i wywiewu powietrza, brak 

drzwi p.poż., pomieszczenie ma za małe drzwi aby kocioł przez nie włożyć, 

wykorzystanie zsypu zewnętrznego jest nie możliwe gdyż sąsiaduje bezpośrednio 

z szambem widoczne na zdjęciu. Ponadto kotłownia jest poniżej poziomu 

posadzki i jest ciągle zalewana przez wody opadowe. Rozwiązaniem byłoby 

przeniesienie kotła w miejsce dzisiejszego pomieszczenia opału, a to wiąże się z 

całkowitą  przeróbką instalacji c.o. kotłowni. Ponadto według przepisów p.poż 

magazyn opału powinien znajdować się w odrębnym pomieszczeniu niż 

kotłownia i drzwi zabezpieczające powinny mieć klasę ogniową. W związku z 

czym aby wykonać prawidłowo remonty kotłowni szkoły i przedszkola w 

Biedrzychowicach powinno wykonać się w/w prace gdyż obecny stan powoduje 

zagrożenie pożarowe. 

 

Odpowiedź: Dot. Szkoły w Biedrzychowicach; 

 W ramach pozycji nr 5 przedmiaru robót tj. roboty budowlane związane z 

wymianą kotła należy uwzględnić: 

-  wykonanie wentylacji zewnętrznej poprzez okno piwniczne na zewnątrz, z rury 

fi 150 PCV pod stropem, 

- wykonanie nawiewu zewnętrznego z rury fi 150 PCV, 

-  przebudowę otworu drzwiowego z wymianą drzwi stalowych na p.poż. IPE 

60szerokości 1 m. 

- zsyp nie sąsiaduje z szambem. Zamawiający zaleca wprowadzenie kotła 

poprzez okno obok zsypu węglowego przez rozebranie płyty z chodnika, 

wykonanie wykopu, skucie okna piwnicznego do poziomu posadzki. Po 

wprowadzeniu kotła zasypanie i zamurowanie, odtworzenie chodnika w postaci 

polbruku, 

- przy kotle znajduje się studzienka, która pozostaje bez zmian,  

-  opał znajduje się w osobnym pomieszczeniu. 

 

Dot. przedszkola w Biedrzychowicach 

- opał będzie przeniesiony do sąsiedniego pomieszczenia, 

- W ramach pozycji nr 6 przedmiaru robót tj. roboty budowlane związane z 

wymianą kotła należy uwzględnić: wykonanie nawiewu fi 150 PCV z zewnątrz 

budynku (na poziomie posadzki), osadzenie kratki wentylacyjnej 20x15 w 

przewodzie wentylacyjnym. 


