
 

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy  
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00 

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl 
 
 
MCLChPIG-Gr.IVA/2ZO/16 
         Otwock, dn. 2.02.2016 r. 
 
 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na  „Konserwację i przeglądy kotłowni gazowych 
zlokalizowanych na terenach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w 
Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 i ul. Narutowicza 80” 
 
 
Od oferentów wpłynęły następujące zapytania: 
 
 

1. Czy wymagana jest wizja lokalna wszystkich kotłowni? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE 
 
2. Proszę o podanie opisu poszczególnych kotłowni tzn. producenta kotłów, producenta 

palników oraz rok produkcji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odsyłam do Ogłoszenia do Załącznika nr 2 oraz do odpowiedzi na pytania z dnia 
01.02.2016r. 
Dodatkowo informujemy – rok produkcji kotłów: 
 Otwock ul. Narutowicza 80 
•        W budynku ,,Pralni” 1997r 
•        W budynku ,,Hospicjum” 2005r 
•        W budynku pawilon ,,J” 2005r 
•        W budynku ,,Apteka” 2005r 
•        W budynku ,,Administracyjnym” 2005r 
Otwock ul Reymonta 83/91 
•        W budynku ,,Laboratorium” 2005r 
•        W budynku ,,Pawilon Główny” 1997r 
•        W budynku ,,Pawilon A”2003r 
•        W budynku ,,Pawilon B” 2002r 
•        W budynku „Administracyjnym” 2008r 
 
3. Jaka jest moc kotłowni gazowych i olejowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odsyłam do Ogłoszenia do Załącznika nr 2 oraz do odpowiedzi na pytania z dnia 
01.02.2016r. Oraz dodatkowo informujemy: 
W budynku „Administracyjnym” kocioł ED24 moc 23,2kW 
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4. Czy kotłownie obsługują co (w sezonie grzewczym) i cwu przez cały rok? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK 
 
5. Czy w okresie trwania umowy będą wykonywane przeglądy serwisowe kotłowni raz 

w miesiącu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE 
 
6. Czy umowa będzie zobowiązywać Wykonawcę, tylko do dyspozycyjności w 

awaryjnych sytuacjach i przeglądu  głównego rocznego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE 
 
7. Czy przegląd główny wykonywany ma być przed czy po sezonie grzewczym? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przed sezonem grzewczym 
 
8. Czy kotłownie gazowe wyposażone są w systemy detekcji gazu np. firmy GAZEX? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK 
 
9. Jaką liczbę przyjazdów na wezwanie w dni powszednie oraz niedziele i święta 

powinno się doliczyć do ceny oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca składa ofertę na przeglądy i konserwację kotłowni oraz podaje do umowy 
jednostkowe ceny za przyjazd na wezwanie w dzień powszedni i w niedzielę i święta. 

 
 

 
 
 
 
 
 


