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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 27 stycznia 2022 r. 

OR.271.23.2021 

       

Do wiadomości 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Budowa sali gimnastycznej wraz 

z infrastrukturą w Naroku”. 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. W opisie technicznym - instalacje sanitarne punkt 3.2 „Instalacja p.poż hydrantowa” 

wpisano uwagę: „Po przeprowadzeniu prób  ciśnieniowych i nie uzyskaniu powyższych 

minimalnych wymogów należy dobrać i wykonać zestaw hydroforowy podnoszący 

ciśnienie w instalacji p.poż. do wymaganych parametrów”.  

W §4 umowy zapisano wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy – Jak będą 

rozliczane tego typu ewentualne prace? 

Odp.: Zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej 

nie był projektowany ponieważ zarówno hala i budynek łącznika są budynkami 

parterowymi a więc zarówno ciśnieni i wydajność powinny być odpowiednie wg 

zapewnienia właściciela sieci wodociągowej. W przypadku nie spełnienia warunków 

wydajności  i ciśnienia hydrantów inwestor będzie zmuszony uznać roboty dodatkowe. 

 

2. W projekcie technicznym brak jest opracowania schematów oraz algorytmu współpracy 

urządzeń składającym się na kaskadę dwóch pomp ciepła, każda po 60 kw. Opracowanie 

winno obejmować także część elektryczną. Projekt istniejący ogranicza się do zapisu 

„kaskada dwóch pomp ciepła powietrze woda”. Na ten brak zwracają uwagę dostawcy 

urządzeń podając, że brak tego opracowania może się odbić na prawidłowej pracy 

instalacji. 

Odp.: Dostawca pompy ciepła powinien we własnym zakresie skalkulować takie 

schematy i algorytmy  działania dwóch pomp aby zapewnić ich prawidłową współpracę. 
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3. Istnieje rozbieżność lokalizacji pomp ciepła. Na rysunku S3-rzut parteru zlokalizowane są 

bezpośrednio przy nowym budynku sali gimnastycznej. Natomiast na planie sytuacyjnym 

są pokazane w pasie zieleni za drogą dojazdową. Która lokalizacja jest właściwa? 

Zwracamy uwagę, że tej mocy pompy są w zabudowie kompakowej hermetycznej do 

ustawienia na zewnątrz. Odległość od budynku ma wpływ na koszt montażu. 

Odp.: Lokalizacja pomp ciepła jak na rysunku nr S-3 tuż obok budynku. 

 

 

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ oraz koniecznością wprowadzenia 

zmian w zapisach SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia: 

02.02.2022 r. do godz. 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 

02.02.2022 r. o godz. 12:05 

W związku z tym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia gdzie: 

1. Rozdz. XI. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  3 

marca 2022 r.” 

2. Rozdz. XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  w terminie do dnia 2 lutego 2022 r. do godziny 

12:00” 

3. Rozdz. XIV ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022 r. o godzinie 12:05” 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie                     

o zmianie ogłoszenia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe wyjaśnienia i zmiany w SWZ zostaną 

opublikowane nie później niż do końca dnia 28 stycznia 2022 r. na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa 
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