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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych
stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie – Etap I”

Na podstawie art.  284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1129 ze zm.) prowadzący postępowanie poniżej  przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy na wykonanie kotłowni gazowych nie
dopuszczają wykonania w pomieszczeniu piwnicznych kotłowni o łącznej mocy kotłów powyżej 60 kW. Wykonanie
Kotłowni, zgodnie ze specyfikacją przetargową oraz dołączonym rzutem i opinią kominiarską ma zostać wykonana
w piwnicy. Czy Inwestor przewiduje jakieś alternatywne rozwiązania.

Odpowiedź:
Prowadzący  postępowanie  nie  przewiduje  alternatywnego  rozwiązania.  Inwestycja  musi  zostać  wykonana  w
istniejącym pomieszczeniu kotłowni stąd należy wystąpić do PSP o uzgodnienie. 

Pytanie nr 2:
Z obowiązujących norm wynika, że kotłownie powyżej 60kW, powinny być doświetlone światłem naturalnym przez
okna o powierzchni podłogi do okien 1 : 15. Czy w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownie jest spełniony taki
warunek?

Odpowiedź:
Nie jest spełniony w. w. warunek dotyczący okien.

Pytanie nr 3:
Proszę o udostępnienie rzutów kondygnacji oraz przekroju przedmiotowego budynku?

Odpowiedź:
Rysunki budynku tj. rzuty, przekroje itp. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:
Brak dodatku nr 4 do SWZ – Przedmiar robót. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Odpowiedź oraz zmiana SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu
23.02.2022r.



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 4B

Dział Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji
32 766 00 00 wew. 4

dokumentacja@mpgkim.com.pl

Pytanie nr 5:
Proszę o wskazanie w którym miejscu  budynku jest umiejscowiona skrzynka gazowa?

Odpowiedź:
W załączeniu przesyłamy lokalizacje przyłącza gazowego – załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Obecne przyłacze
jest stare i obecnie Prowadzący postępowanie wyjaśnia jego stan techniczny oraz czy jest w nim gaz.

Pytanie nr 6:
Proszę o podanie wymiarów (przekroju i wysokości) komina do którego aktualnie podłaczony jest kocioł węglowy

Odpowiedź:
Wymiary kominów: 2 szt. dymowych/spalinowych wysokość ok. 16,0m średnica fi 500 

Pytanie r 7:
Z  uwagi  na  potrzebę  uzgodnienia  opracowania  projektowego z  rzeczoznawcą  ds  ppoż  oraz  aktualną  sytuację
epidemiologiczną,  45  dniowy  termin  realizacji  wydaje  się  być  za  krótki.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę
terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?

Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie zmienia termin wykonania zadania następująco: termin wykonania projektu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami 75 dni od daty podpisania umowy; termin wykonania robót budowlanych instalacyjnych
90 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian SWZ:

1.
Było:
XVI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert  tj:
08.03.2022r. czyli do dnia 07.04.2022r.

Jest:
XVI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert  tj:
18.03.2022r. czyli do dnia 17.04.2022r.

Było:
XX.   S  posób oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 08.03.2022r., do godziny 900.
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2022r. o godz. 930 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie
ofert

Jest:
XX.   S  posób oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 18.03.2022r., do godziny 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.03.2022r. o godz. 930 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie
ofert

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik 

…............................................................…
(podpis i pieczęć pełnomocnika Zamawiającego)

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Rysunki budynku
Załącznik nr 2 – Lokalizacja przyłącza gazowego


