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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni 

węglowej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownię gazową wraz z budową 

wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia.” II Postępowanie” wpłynęły do 

Zamawiającego zapytania.   

 

W trybie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że część instalacji centralnego ogrzewania objęta przedmiotem 

zamówienia dotyczy wyłącznie modernizacji instalacji po stronie wtórnej wymiennika, tj. 

wymiany pomp i armatury. Natomiast dalsza część instalacji C.O. za istniejącym 

rozdzielaczem (rury, grzejniki, wyjścia do pionów itp.) znajdująca się na planie piwnicy (rys. 

S-1.1 rzut piwnicy – instalacja c.o. projekt wykonawczy) nie jest objęta przedmiotem 

zamówienia. Zaznaczyć należy, że udostępniony przedmiar nie przewiduje wykonania 

instalacji C.O.  

Odpowiedź: 
Zakres opracowania obejmuje wyłącznie wymianę pomp i armatury po stronie wtórnej 
wymiennika oraz wykonanie nowej instalacji po stronie kotłowej wymiennika (pomiędzy 
kotłami a wymiennikiem). Pozostała część instalacji zostanie wykonana w ramach zadania 
dot. termomodernizacji całego budynku.  
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji wod-kan poza 

częścią dotyczącą napełniania instalacji grzewczej i odprowadzania kondensatu.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestii hydroizolacji przedmiot zamówienia obejmuje 

wyłącznie prace wewnątrz budynku, tj. nie obejmuje żadnych prac termo i hydroizolacyjnych 

na zewnątrz budynku. Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie dodatkowych pozycji do 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Nie ma konieczności wprowadzania 
dodatkowych pozycji przedmiaru.  
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W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich 
uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymienione odpowiedzi stają się integralną częścią 
SWZ. 

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani terminu 
składania ofert.  
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