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Poznań, dnia 11 września 2017 r.  

Postępowanie nr AD/ZP/71/17 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo w Poznaniu.” 

Przez: 

 

Politechnika Poznańska 

Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5 

60 – 965 Poznań 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Pytanie Wykonawcy:  

„Czy Zamawiający potwierdza, ze posiada wymagane PFU dla zadania Termomodernizacja 

budynku łącznika Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo w Poznaniu uzgodnienie 

głównego projektanta budynku Łącznika? 

Prosimy o przedstawienie tego uzgodnienia.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający potwierdza uzgodnienie z autorami projektu budynku Łącznika (A1a) 

możliwości wprowadzenia zmian przewidzianych w ramach niniejszego zadania. 

2. Pytanie Wykonawcy:  

„Czy Zamawiający potwierdza, ze posiada wymagane PFU dla zadania Termomodernizacja 

budynku łącznika Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo w Poznaniu uzgodnienie 

projektantów Wydziału Budowy  Maszyn i Zarządzania na zamontowanie na tym budynku 

turbin wiatrowych. 

Prosimy o przedstawienie tego uzgodnienia.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający potwierdza uzgodnienie z autorami projektu budynku Wydziału Budowy 

Maszyn i Zarządzania (A1) elementów przewidzianych w ramach niniejszego zadania. 
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3. Pytanie Wykonawcy:  

Czy Zamawiający potwierdza, ze posiada wymagane PFU dla zadania Termomodernizacja 

budynku łącznika Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo w Poznaniu uzgodnienie i 

konsultował na etapie projektu budowlanego montaż turbin wiatrowych przewidzianych do 

montażu na budynku Wydziału Budowy Maszyn i zarządzania z wieża lotów na lotnisku 

Poznań Ławica oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego? 

Prosimy o przedstawienie tego uzgodnienia.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie prowadził konsultacji z wieżą lotów na lotnisku Poznań Ławica, ani też  

z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Obowiązek oficjalnego uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa 

Cywilnego ostatecznego rozwiązania projektowego (opracowanego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego) spoczywa na Wykonawcy w ramach realizacji 

niniejszego zadania. 

4. Pytanie Wykonawcy:  

„Jaki glikol należy zastosować w dolnym źródle pomp ciepła. 

 W dokumentacji jest zapis: sondy 1U x 200m – prosimy o informację czy  należy zapis czytać 

jako odwiert na głębokość 200 m.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W ramach niniejszego zadania Zamawiający dokonał zmian w stosunku do projektu 

budowlanego (PB) w zakresie rozwiązania technicznego źródła ciepła i chłodu. Gruntowe 

sondy pionowe będą realizowane w tej chwili jako element gruntowego akumulatora ciepła 

(GAC), magazynującego ciepło odpadowe z układu chłodzenia obiektu (AWL). W obiegach 

GAC, jako medium należy zastosować glikol propylenowy o stężeniu odpowiednim do 

temperatur roboczych instalacji. 

5. Pytanie Wykonawcy:  

„Czy należy przyjąć do drenażu wytyczne z PFU średnicę rur drenarskich 80mm i położenie 

na rzędnej 57,1, Czy elementy ten podlega analizie i zaprojektowaniu w tym przypadku 

prosimy zamawiającego o podanie parametrów, które należy przyjąć do projektowania.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie zrealizowanie rozwiązania 

technicznego  opisanego w dokumentacji przetargowej lub rozwiązania równoważnego. 

Zamawiający nie przewiduje na obecnym etapie zmiany założeń do projektowania drenażu 

opaskowego wokół budynku opisanych w Załączniku 10.1 do SIWZ. 


