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Popielów, dnia 24.06.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.11.2022.TJ 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

Dotyczy postępowania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola 

Publicznego w Karłowicach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 

2022/BZP 00207516/01 z dnia 2022-06-14. 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

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

września 2020 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 inwestycji prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający 

przewiduje montaż instalacji PV ? Nie znajdujemy dokumentacji dla tego zakresu. Pozycja 157 

zamieszczonego przedmiaru wskazuje na taki zamiar, natomiast brak jest szczegółowych informacji.  

Pytanie 2 

Proszę o wyjaśnienie czy złom pochodzący z demontażu ma zostać zagospodarowany przez 

Wykonawcę robót?  

Pytanie 3 

Proszę o wyjaśnienie pozycji 155 i 156 przedmiaru robót. Brak takiego zakresu w dokumentacji 

projektowej . 

Pytanie 4 

Opis techniczny część instalacyjna str 8.  

a) Prosimy o potwierdzenie, że dla sali zajęć w przedszkolu Zamawiający przewiduje natężenie 

oświetlenia 500 lx. 
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b) "Ostatecznie kolor opraw należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem na etapie realizacji." 

Prosimy o precyzyjne wskazanie przez złożeniem oferty, w tym wypadku kolor oprawy może mieć 

duże znaczenie w jej cenie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zbiorniki paliwa znajdował się poza 

zabudową?. 

 

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 zakłada montaż instalacji PVB o mocy 10 kW, na projektowanym dachu stromym 

budynku przedszkola. Formalności związane z wymianą licznika po stronie Wykonawcy,  

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 2 

Złom pochodzący z demontażu należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 
przedszkola. Złomowanie po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 3 

Pozycja 155 - dotyczy wymiany istniejącej tablicy bezpiecznikowej. 

Pozycja 156 - dotyczy wymiany istniejących włączników i gniazdek w budynku przedszkola. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający przewiduje natężenie oświetlenia 500 lx. 

Zamawiający zakłada kolor opraw - biały z podstawowej bazy kolorystycznej. 

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 05.07.2022 r. godz. 11.00, otwarcie 05.07.2022 r. godz. 12.00. 

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: 30.06.2022 r. do godz. 11:00” 
Powinno być: 
„Termin składania ofert: 05.07.2022 r. do godz. 11:00” 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 r. godz. 12:00” 
Powinno być: 
„Termin otwarcia ofert: 05.07.2022 r. godz. 12:00” 

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.07.2022 r.” 
Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.08.2022 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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