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        WÓJT  GMINY  ŁUBNIANY 
 
 
                                                                                  Łubniany, dnia 18.05.2012r. 

 
ZP.271.6.B.2012 
   
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  
                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl  
 

 
O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
             Uprzejmie informujemy, iż w dniach 10-05-2012r. oraz 15-05-2012r. wpłynęły prośby           

o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, 

na: 

 

 

 

 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

 

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości rozwiązań projektowych. Naszym zdaniem 

układ kotłowni powinien być rozdzielony wymiennikiem pośrednik i zabezpieczonym – kocioł 

układem otwartym a instalacja naczyniem przeponowym zamkniętym. 

Pytanie 2. W dwóch budynkach to jest w części trzeciej Szkoła Podstawowa w Jełowej i części 

czwartej Szkoła Podstawowa w Luboszycach, są wycenione kotły Bioplex o mocy 128 kW i 93 

kW dla trzeciej części i 128 KW dla czwartej części. Do kogo należeć będzie zgłoszenie                     

i opłacenie dozoru technicznego kotłów i urządzeń. 

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej 

emisji na terenie Gminy Łubniany – branża instalacyjna" 
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Pytanie 3. W części pierwszej Przedszkole Publiczne w Brynicy jak i drugiej Przedszkole 

Publiczne w Jełowej jest montaż kolektorów słonecznych. W dokumentacji brak jest projektów 

instalacji solarnych. Czy zamawiający będzie żądał przy odbiorze projektów instalacji solarnych. 

 

           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. 1.  Rozwiązania projektowe są prawidłowe, potwierdzają to oświadczenia projektanta 

załączone do projektów technicznych.    

Odp. 2.  Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem i odbiorem kotłów i urządzeń przez 

Urząd Dozoru Technicznego, jak również wszystkie koszty z tym związane, są po stronie 

Wykonawcy.  

Odp. 3.  Zgodnie z formularzem umowy punkt 8.2 litera b) Wykonawca zobowiązany jest               

do „Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy                     

w zakresie umożliwiającym użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem” i literą   

i) Wykonawca zobowiązany jest do „przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów              

do dokonania odbioru przez Zamawiającego”. 

 

Otrzymuj ą: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

 

 

                                                Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                                  Krystian Baldy 
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