
Kawęczyn, dnia 07.06.2017 r. 

 

RG-FZP.271.8.2017 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców,  

które wpłynęły w dniu 06.06.2017 r.  

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby 

Gminy Kawęczyn”. 

 

Wykonawcy poprosili o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Prosimy o przesłanie opisu i rysunków technologicznych z poszczególnych branż - 

architektura, sanitarna, elektryczna. Przedmiar na swojej drugiej stronie odnosi się do 

projektu budowlanego, który nie został załączony w zestawieniu dokumentów 

przetargowych. Również w SIWZ punkt 8 ( drugi punkt 8 bo są 2 takie punkty) 

Zamawiający powołuje się na dokumentacje projektową. 

 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie posiada opracowanej dokumentacji projektowej, zapis z odniesieniem do 

„dokumentacji projektowej” czy „projektu budowlanego” omyłkowo pozostawiono w SIWZ 

jak i Przedmiarze Robót. Zamówienie dotyczy jedynie wymiany kotłów, na którą nie ma 

potrzeby sporządzania szczegółowej dokumentacji. W celu dokonania oceny dokumentów i 

informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, zalecona 

została wizja lokalna jak również warunek udziału w postepowaniu w postaci dysponowania 

Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, posiadający min. 3 letnie doświadczenie 

zawodowe po uzyskaniu uprawnień.  

 

2. Prosimy o podanie informacji czy przedmiotowe zadania będą wykonywane w 

procedurze: pozwolenie na budowę,  zgłoszenie? 

                                                                                                           

Odpowiedź na pytanie: 

Przedmiotowe zadanie nie jest podlega obowiązkowi zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na 

budowę.  

 

3. Jakiego typu są kotły aktualnie zamontowane i ile sztuk proszę podać dla 2 zadań ? 

 

Odpowiedź na pytanie: Kotły na paliwo stałe (miał węglowy) w obu częściach i po 1 szt. 

 

4. Czy kominy pozostają bez zmian - kominy dymowe? 

 

Odpowiedź na pytanie: Pozostają bez zmian. 

 

5. Czy istniejące rurociągi podlegają wymianie? 

 

Odpowiedź na pytanie:  

Rurociągi podlegają częściowej wymianie zgodnie z Przedmiarem Robót. 



 

6. Czy przedmiary dotyczą wyłącznie instalacji w pomieszczeniu kotłów? 

 

Odpowiedź na pytanie: Tak. 

 

7. Czy usytuowanie pomieszczeń kotłowni jest na poziomie "0" czy w piwnicy? 

 

Odpowiedź na pytanie: W piwnicy dla obu części.  

 

8. Czy projektant przewidział sposób wprowadzenia kotłów, podał wytyczne? 

 

Odpowiedź na pytanie: Projektant nie podał wytycznych, Wykonawca samodzielnie oceni 

sytuacje i zdecyduje o sposobie wprowadzenia kotłów.  

 

9. Czy zamawiający przedłuży termin realizacji zadania? 

 

Zakładając termin otwarcia ofert na 19/06/17 i zachowując terminy ustawowe można 

zakładać, że podpisanie umowy nastąpi po upływie kilkunastu dni od otwarcia. Kotły takiej 

mocy są zamawiane, termin realizacji u producenta to minimum 4 tygodnie, a więc 

wykonanie do końca lipca jest mało prawdopodobne. Proszę jeszcze wziąć pod uwagę sezon 

urlopowy. Proponujemy termin dla dwóch zadań na koniec września. 

 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji zamówienia ze względu 

na potrzebę wymiany kotłów poza sezonem grzewczym. Wymiana kotła w części I ze 

względu na równolegle prowadzoną inwestycję termomodernizacyjną budynku Urzędu 

Gminy, która obejmuje m.in. wymianę instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników, 

zamontowaniem termostatów, armatury i przewodów oraz wpięciem instalacji do istniejącej 

kotłowni winna zakończyć się  do 31.07.2017 r.     

 

10. Czy zadanie jest realizowane z środków NFOŚiGW, RPO lub podobnego? 

 

Odpowiedź na pytanie: Zadanie nie jest współfinansowane zer środków unijnych. 

 

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Kawęczyn 

                                                                                                                          /-/ Jan Nowak 


