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 Opoczno, dnia 05.01.2023 r. 

 

Znak postępowania: ZP.271.46.2022 

 

 

- Strona internetowa prowadzonego postępowania – 

- Wszyscy Wykonawcy - 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji 

kotłowni gazowych dla budynków użyteczności publicznej” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Gmina 

Opoczno, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia 

[SWZ], wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:  

 

Pytania (Zestaw nr 1) 

Pytanie 1: 

Czy w zakresie postępowania podlegają zaprojektowaniu i wymianie wszystkie kotły         

w obiektach wymienione w PFU czy tylko siedem sztuk opisanych w dokumencie: 

„Ogłoszeniu o zamówieniu:? Prosimy o wskazanie konkretnych obiektów, dla których ma 

zostać  zrealizowane zamówienie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ ( Rozdział 5 – OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA) oraz ogłoszenia o zamówieniu ( SEKCJA IV- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA) 

przedmiotowe postępowanie dotyczy zaprojektowania, dostawy, montażu i 

uruchomienia 7 sztuk instalacji kotłowni gazowych dla budynków użyteczności 

publicznej. Obiekty użyteczności publicznej zostały wskazane w poz. 63-69 PFU oraz 

opisane w PFU na str.15-27 i obejmują: 
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- budynek świetlicy wiejskiej w m. Bielowice; 

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice; 

- budynek świetlicy w m. Kraśnica; 

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Modrzew; 

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Mroczków Gościnny; 

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Ostrów; 

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Stużno. 

 

Pytanie 2: 

Czy w ramach wykonywanych prac budowlanych zamawiający wymaga dostosowania 

pomieszczeń kotłowni do wymaganych na dzień dzisiejszy przepisów budowlanych i 

p.poż?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Prace remontowo-budowlane w budynkach użyteczności publicznej w zakresie 

dostosowania pomieszczeń do funkcji kotłowni będą realizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz p.poż. i leżą po stronie Zamawiającego.    

 

Pytanie 3: 

Ze względu na okres świąteczny i noworoczny prosimy o wydłużenie terminu składania 

ofert o 7 dni roboczych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został dwukrotnie wydłużony. W dniu 

02.01.2023r. do dnia 10.01.2023r. do godz. 11:00 oraz w dniu 05.01.2023r. do dnia 

16.01.2023r. do godz. 10:00. Informacje o zmianach Zamawiający zamieścił na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

 

Pytania (Zestaw nr 2) 

Pytanie 1: 

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy prace remontowo- budowlane                                        

w budynkach użyteczności publicznej, zawarte w Zał_Nr_1_do_SWZ (PFU) dotyczące 

dostosowania pomieszczeń do funkcji kotłowni na kotły gazowe zasilane poprzez gaz 

płynny są po stronie wykonawcy, czy użytkownika?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Prace remontowo- budowlane w budynkach użyteczności publicznej w zakresie 

dostosowania pomieszczeń do funkcji kotłowni leżą po stronie Zamawiającego.  
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Pytanie 2: 

Czy wykonanie instalacji odgromowej pozostaje po stronie wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Koszty wykonania instalacji odgromowej leżą po stronie Zamawiającego.  
 

 

Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu 

ofert.  

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

BURMISTRZ OPOCZNA 

(…)DARIUSZ KOSNO 


