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 Opoczno, dnia 12.01.2023 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 3) 

Pytanie 1: 

Proszę o wskazanie  których lokalizacji wymienionych w PFU dotyczy przetarg. Czy są to 
poz. Od 63 do 69 ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający potwierdza są to pozycje 63-69 ze str. 5 PFU. 

 

Pytanie 2: 

W SWZ i PFU nie podano lokalizacji przyszłych kotłowni w budynku. Zostały tylko 
wymienione kotłownie obecnie pracujące. Prosimy o podanie ich lokalizacji dla każdego 
obiektu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał w PFU pomieszczenia preferowane. Ostateczną lokalizację 
pomieszczenia należy ustalić z użytkownikiem podczas sporządzania dokumentacji 
technicznej. 
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Pytanie 3: 

W miejscowości Bielowice brak informacji w PFU czy właściciel obiektu dysponuje 
pomieszczeniem na parterze budynku spełniającym warunki do zlokalizowania kotłowni 
na gaz płynny. Prosimy o wskazanie takiego pomieszczenia oraz wskazanie jaki zakres 
prac należy wykonać  aby adoptować to pomieszczenie na kotłownię, w tym czy są tam 
kominy wentylacyjny i spalinowy ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał w PFU pomieszczenia preferowane, informuje się dodatkowo, że 
zgodnie z odpowiedziami z dnia 05.01.2023 dostosowanie pomieszczeń do funkcji 
kotłowni będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz 
p.poż. i leżą po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: 

To samo pytanie dotyczy obiektu w Mroczkowie Gościnnym, bowiem kotłownia na gaz 
płynny musi być zlokalizowana powyżej terenu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał w PFU że kocioł należy Zainstalować w pomieszczeniu na parterze 
nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi. Prosimy o zapoznanie z punktem 6.5.2 PFU – 
Pomieszczenie – wymagania szczegółowe dla budynków użyteczności publicznej.  

 

Pytanie 5: 

J.w. dotyczy miejscowości Stróżno, czy można kotłownie zlokalizować w pomieszczeniu 
składu opału, który znajduje się powyżej gruntu lub w innym pomieszczeniu spełniającym 
warunki.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał w PFU że kocioł należy Zainstalować w pomieszczeniu składu 
opału. Prosimy o zapoznanie z punktem 6.5.2 PFU - Pomieszczenie – wymagania 
szczegółowe dla budynków użyteczności publicznej. 
 

Pytanie 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że w pozostałych lokalizacjach poziom posadzki w kotłowni 
będzie powyżej poziomu terenu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w Bielowicach należy zmienić niweletę terenu. Prace 
polegające na dostosowaniu pomieszczenia do obowiązujących przepisów są po stronie 
Zamawiającego.  

 

 

 



 

Projekt pn.: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła  w Gminie Opoczno  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

3 | S t r o n a  
 

Pytanie 7: 

Prosimy o informację, czy teren wokół tych obiektów jest wydzielony ogrodzeniem, czy 
należy wykonać ogrodzenie każdej butli dla  tych obiektów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są obiektami użyteczności publicznej i 
osoby trzecie mają dostęp do terenów inwestycji. W przypadku braku możliwości 
zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych projektowanej i wykonywanej 
armatury w inny sposób należy przewidzieć ogrodzenie w każdej lokalizacji. 
 

Pytanie 8: 

Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie są prace adaptacyjne pomieszczeń kotłowni pod 
względem robót budowlanych i elektrycznych ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 05.01.2023 oraz PFU 
dostosowanie pomieszczeń do funkcji kotłowni będą realizowane zgodnie                                                  
z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz p.poż. i leżą po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 9: 

Jeśli zakres prac jest po stronie wykonawcy, to jaki zakres prac adaptacyjnych należy 
przyjąć, skoro w PFU i SWZ nic na temat prac budowlanych i elektrycznych nie ma.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 05.01.2023 oraz PFU 
dostosowanie pomieszczeń do funkcji kotłowni będą realizowane zgodnie                                              
z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz p.poż. i leżą po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 10: 

Jeśli prace adaptacyjne są po stronie wykonawcy, prosimy o zamieszczenie dokładnego 
opisu zakresu prac, zamieszczenie rysunków pomieszczeń przeznaczonych na przyszłe 
kotłownie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 05.01.2023 oraz PFU 
dostosowanie pomieszczeń do funkcji kotłowni będą realizowane zgodnie                                       
z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz p.poż. i leżą po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 11: 

Proszę o zmianę zapisu w p. 6.2 SWZ, który mówi ,ze instalacja w jednej lokalizacji ma 

trwać max. 3 dni. W przypadku kotłowni 50 i 100 KW jest to niemożliwe do wykonania. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. W przypadku kotłów 50kW i 100 kW instalacja           

w jednej lokalizacji może trwać do 5- dni roboczych. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale 6 SWZ (dotyczącym 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia) oraz w zał. nr 2 do SWZ Projekcie umowy 

(§3 ust.10). Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

Pytanie 12: 

Proszę o informację ile i jakie są obiegi grzewcze  jest w poszczególnych lokalizacjach, 
bowiem od ich ilości zależy dobór automatyki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu a w tym także 
dobór automatyki do konkretnego rozwiązania i na tej podstawie realizacja robót.   

 

 

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 


