
   
         Komprachcice, 05.09.2022 r.  

 

ZP. 272.10.2022 

 

 

WYJAŚNIENIE 1 

treści SWZ 

 

dot. postępowania:  Modernizacja przedszkoli publicznych 

w Gminie Komprachcice powtórzenie nr ogłoszenie  

2022/BZP 00301376/01z dnia 2022-08-11 

 

 

 

Gmina Komprachcice informuje, że  w dniu 01.09.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące w/w 

postępowania, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z póź.zm.) oraz zapisów  SWZ Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1:  

Z uwagi na konieczność konsultacji założeń PFU ze specjalistami do spraw 

przeciwpożarowych prosimy o prolongatę terminu składania ofert o 14 dni. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 14 dni.  

 

Pytanie 2:  

Prosimy o informację czy budynki przeznaczone do rozbiórki wg PFU są własnością 

Inwestora. Czy Inwestor posiada zgodę na ich rozbiórkę? 

Odpowiedź 2: 

Budynki przeznaczone do rozbiórki wg PFU nie są własnością Inwestora. Obecnie trwają 

zaawansowane rozmowy w przedmiotowym temacie i do czasu rozpoczęcia prac zgody 

zostaną pozyskane.  

 

Pytanie 3:  

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jak należy rozumieć zapisy PFU w dla wymogów 

projektu w branży sanitarnej tj.: „Wykonawca powinien przedstawić alternatywne 

rozwiązania instalacji c.o. ze wskazaniem na ekologiczne źródła energii: pompy ciepła, 

instalacje fotowoltaiczne z matami grzewczymi itp.” Czy Wykonawca ma wykonać 

nowe alternatywne źródło ciepła? 

Odpowiedź 3: 

Wykonawca na etapie projektu powinien przedstawić alternatywne rozwiązania w stosunku 

do przewidywanego gazu dotyczące alternatywnych źródeł ciepła dla instalacji c.o . Decyzję 

o wyborze źródła ciepła podejmie Inwestor po przeanalizowaniu przedstawionych propozycji. 

 

 

 



Pytanie 4:  

Czy w Przedszkolu w Ochodzach należy wymienić źródło ciepła na ekologiczne w dla 

całego parteru budynku? 

Odpowiedź 4: 

Wybrane przez Inwestora źródło ciepła  (patrz Odp.3 ) należy wymienić dla całego parteru 

budynku, tj. części pełniącej funkcję przedszkola. 

 

Pytanie 5  

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wykonać jedynie nowy projekt technologii 

kuchni? Czy wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych dla nowej technologii 

kuchni należy do wykonawcy? 

Odpowiedź 5: 

W przypadku kuchni w Polskiej Nowej Wsi Wykonawca powinien wykonać projekt 

technologii kuchni. 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować kuchnie do nowych warunków tj. obsługi dwóch 

oddziałów przedszkolnych w Ochodzach i czterech oddziałów przedszkolnych i żłobka w 

Polskiej Nowej Wsi. 

 

W związku z tym, przedłuża się termin składania ofert do dnia 21.09.2022 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz. 11:00, dokonując odpowiednio zmiany 

treści Działu XV SWZ. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Anuluje się w całości załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy i na to miejsce wprowadza 

się załącznik  nr 2 w nowym brzmieniu. 

 

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą – tj. do dnia 21.10.2022 r. (rozdział XIII SWZ). 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert.   

 

W wyniku zmiany treści SWZ, dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

nr 2022/BZP 00301376/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

11.08.2022r. Zmieniono w/w ogłoszeniem zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

z dnia 05.09.2022r. o numerze 2022/BZP 00332745/01. 
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