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Popielów, dnia 01.04.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.4.2022.BK 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne 

wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej 

Gminy Popielów” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 

00090459/01 z dnia 2022-03-18. 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść pytań jest następująca: 

Pytanie 1 

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia robót prosimy o wyjaśnienie zapisu SWZ rozdział 4.2 
pkt 1) ppkt b) i analogicznie dla pozostałych części. Jaki zakres robót elektrycznych Zamawiający 
przewiduje do realizacji. Dokumentacja projektowa nie zawiera żadnych informacji, załączony 
przedmiar w poz. 147 przewiduje jedynie doprowadzenie zasilania do kotłowni i zasilenie 
projektowanych urządzeń. poz. 21-27 zawiera niewielkie nakłady dla robót elektrycznych. 
Opis przedmiotu Zamówienia z SWZ wskazuje na dużo większy zakres " b) Roboty remontowe 
w zakresie instalacji elektrycznych obejmują odpowiednio: 

− Roboty rozbiórkowe i demontażowe instalacji elektrycznej, 

− Roboty związane z wykonaniem przejść instalacyjnych, bruzd itp., 

− Roboty montażowe instalacyjne – okablowanie, elementy wyposażenia instalacji (gniazda, 
włączniki, oprawy oświetleniowe), 

− Protokoły pomiarowe, dokumentacja powykonawcza, 

− Roboty wykończeniowe i uzupełniające;:  
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz precyzyjne wskazanie ilości i zakresu robót 

elektrycznych dla wszystkich części postępowania. 
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Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu SWZ rozdział 4.2 pkt 1) ppkt c) i analogicznie dla pozostałych części. 
W opisie przedmiotu zamówienia znajdujemy informację o przewidzianej do wykonania instalacji 
PV, brak natomiast wskazanych parametrów oraz projektowanej mocy nominalnej układu. W 
przedmiarze robót w poz. 150. znajdujemy informację "Dostawa, montaż instalacji PV - 49,10 m2 
wraz z kompletną instalacją i sterowanieim" Prosimy o wskazanie: 

− jakiej mocy instalacji PV oczekuje Zamawiający, 

− jaki jest przewidziany sposób jej montażu, czy wolno stojący czy na dachu budynku, 

− czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji odgromowej zabezpieczającej instalację 
PV?  

− Czy w obowiązku Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej, w przypadku 
instalacji powyżej 10 kW konieczne jest uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż., 

− Jaki jest przewidziany sposób wyłączenia pożarowego instalacji PV, 

− podana przez Zamawiającego powierzchnia absorpcji 49,10 m2 może wskazywać na 
przewidywaną moc pomiędzy 9 a 11 kW. Przy założeniu montażu najbardziej dostępnego 
obecnie panela o mocy 385 Wp. jest to ponad 10 kW. Co powoduje obowiązek wykonania 
dokumentacji projektowej i uzgodnienia zakresu robót z rzeczoznawcą p.poz.  

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html. 

Stanowisko Zamawiającego: 

Odpowiedź 1 

Zamawiający przewiduje doprowadzenie zasilania do kotłowni i zasilenie projektowanych 

urządzeń w pomieszczeniu technicznym – kotłownia wraz z elementami koniecznymi do pełnego 

podłączenia instalacji PV. 

Jeżeli przewidziano inny zakres robót instalacyjnych, to został on określony w poszczególnych 

pozycjach przedmiarowych dla poszczególnych świetlic. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że dla wszystkich części: 

− oczekuje mocy minimum 10 kW, 

− przewiduje się montaż instalacji (paneli PV) na dachach skośnych budynków objętych 
zadaniem, 

− w budynkach wyposażonych w instalacje odgromowe należy przewidzieć podłączenie 
i wykonanie instalacji odgromowej zabezpieczającej instalację PV; wszystkie obiekty objęte 
przedmiotem zamówienia wyposażone są w instalacje odgromowe, 

− w przypadku instalacji powyżej 10 kW w obowiązku Wykonawcy jest wykonanie koniecznej 
dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą p.poż., 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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− sposób wyłączenia pożarowego instalacji PV: należy przewidzieć odpowiedni wyłącznik 
p.poż. na ścianie zewnętrznej budynku w miejscu ogólnie dostępnym oraz oznaczenia 
graficzne (piktogram) informujące o instalacji PV, 

− w przypadku instalacji powyżej 10 kW w obowiązku Wykonawcy jest wykonanie koniecznej 
dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą p.poż.; 

II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 

ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) 

termin składnia ofert to 08.04.2022 r. godz. 10.00, otwarcie 08.04.2022 r. godz. 11.00. 

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 3 Zamawiający modyfikuje 
zapisy SWZ w następującym zakresie: 

1. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane: 
„Termin składania ofert: 07.04.2022 r. do godz. 10:00” 

Powinno być: 
„Termin składania ofert: 08.04.2022 r. do godz. 10:00” 

2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert: 07.04.2022 r. godz. 11:00” 

Powinno być: 
„Termin otwarcia ofert: 08.04.2022 r. godz. 11:00” 

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.05.2022 r.” 

Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.05.2022 r.” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Załączniki:  
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP 

Wójt Gminy 
/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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