
  

 

 

Szczecin 05.02.2021 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PROJEKTU 
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „MORSKIE SKARBY” W MIĘDZYZDROJACH O DWA ODDZIAŁY 

ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TEHNICZNĄ 

DZ. NR 272, OBRĘB 19, PRZY ULICY MYŚLIWSKIEJ 13 W MIĘDZYZDROJACH” 

 

1. Czy w związku z małym (nienormowym) przykryciem kanału kanalizacji deszczowej ( w pkt 01 

mniej niż 60 cm) przewidziano specjalne rozwiązania? 

Nie przewiduje się dodatkowego ocieplenia, gdyż jest to kanał deszczowy, który po opadach 

deszczu będzie pusty, i nie będzie wypełniony wodą. 

 

2. Czy przewody instalacji prowadzone - zaprojektowane pod stropem w istniejącym budynku 

należy zabudować? 

Tak. Wszystkie instalacje należy obudować płytą gipsowo-kartonową i pomalować. 

 

3.Czy przewidziano zastosować obudowy grzejników? Lub zmniejszone parametry wody 

grzewczej w instalacji c.o. jeżeli tak to jakie rozwiania techniczne przyjęto celem obniżenia 

temperatury? 

Należy zastosować obudowy grzejników z płyt laminowanych (mdf). Na korytarzu należy 

zastosować obudowy grzejników z płyt trudnozapalnych. Szczegóły wg załącznika graficznego 

nr A21. 

 

4. Czy przewidziano w projekcie zmieszanie ciepłej i zimnej wody celem obniżenia temperatury 

ciepłej wody na wylewce do poziomu 35-40 stopni Celsjusza? Jeżeli tak to jakie rozwiązania 

techniczne należy zastosować? 

Przewidziano baterie termostatyczne ze stała nastawą temperatury. 

 

5. Czy wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna (dla wydajności powyżej 500 m3/h) 

zaprojektowana dla pomieszczeń żłobka nie powinna posiadać urządzeń – instalacji do 

odzysku ciepła z powietrza usuwanego?  Jeżeli tak to jakie rozwiązania należy zastosować? 

Przewidziana wentylacja mechaniczna ma działać na zasadzie przewietrzania , nie w sposób 

ciągły. Przewiduje się pracę w cyklu 4 włączeń na 8 godzin. Czas pracy wentylacji w 

pojedynczym cyklu 30 min. 

 

6. W projektowanej charakterystyce energetycznej w pkt. 6 tj. Zbiorczej Tabeli sprawności 

systemu ogrzewania i wentylacji przyjęto udział procentowy wytwarzania energii równy 100% 

dla istniejącego kotła gazowego, więc czy nagrzewnica powietrza nawiewanego układu 

wentylacji nie powinna być zastosowana jako wodna zasilana w ciepło z kotła gazowego?  
Brak możliwości wykorzystania istniejącego kotła (moc grzewcza), Inwestor nie planował 

wymianę kotła na większy. 

 

UWAGA 

W załączeniu również rys. A4, A5, A7, A8, A9, A21, A22 oraz opis techniczny- skorygowane, 

dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów – do dołączenia do przetargu. 
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