
 

 

Pietrowice Wielkie, 8 czerwca 2020 r.  

OP.271.1.2020 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.271.1.2020 pn 

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1-go 

Maja 11,1-go Maja 16 i Fabrycznej 21” 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

1. Wyjaśnienie treści SIWZ. 

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej w/w 

postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam 

poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami do nich: 

 

Pytanie 1. 

Proszę o potwierdzenie wysokości i szerokości przewodów spalinowych: 

1. 1 Maja 11 - H=13 m 

2. 1 Maja 16 - H=8 m 

3. Fabryczna 21 - H=8 m 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacja oraz opinią kominiarską podaję długości i wymiary przewodów 

kominowych: 

1. ul. Maja 11 – długość przewodu 13 m – wkład wpuszczany w istniejący przewód 

14*27 cm. 

2. ul. Maja 16 – długość przewodu 8 m - komin ze stali nierdzewnej zewnętrzny. 

3. ul. Fabryczna 21 – długość przewodu 8 m - wkład wpuszczany w istniejący przewód 

14*27 cm. 

 

Pytanie 2 

Czy jest możliwość podpięcia instalacji kominowej do istniejącego komina (wg naszej 

oceny jest zbyt wąski i nie jest prosty)? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z posiadana opinią kominiarską jest możliwe wykorzystanie istniejących 

przewodów kominowych dla potrzeb projektowanej instalacji w budynkach przy ul. 1 

Maja 11 i Fabrycznej 21. W budynku przy ul. 1 Maja 16 zastosowano nowy przewód 

spalinowy zewnętrzny.  

 

Pytanie 3 

Do wszystkich kominów spalinowych i wentylacyjnych powinna być opinia strażaka (jeśli 

nie to pismo), prosimy o sprecyzowanie, czy wykonanie takiej opinii leży po stronie 

Wykonawcy, czy po stronie Zamawiającego? 



 

 

Odpowiedź: 

Dla projektowanych instalacji nie jest wymagana opinia strażaka (tj. osoby posiadającej 

uprawnienia do opiniowania instalacji w zakresie zabezpieczeń ppoż). Dla wszystkich 

trzech inwestycji inwestor posiada opinie kominiarskie, które w tym przypadku są 

wystarczające. 

Natomiast po zakończeniu inwestycji do wykonawcy należy dokonanie odbiorów 

instalacji gazowej i spalinowo-wentylacyjnej, czyli w tym przypadku protokół z próby 

szczelności instalacji gazowej i protokół odbioru przewodów kominowych (spalinowych i 

wentylacyjnych). 

 

Pytanie 4 

Czy do wszystkich systemów powinien być system zabezpieczający GAZEX lub inne 

rozwiązanie? 

Odpowiedź: 

Nie ma obowiązku instalowania systemu zabezpieczającego" Gazex" dla kotłów do mocy 

60,0 kW. 

 

Pytanie 5 

Czy nowa instalacja elektryczna powinna być wykonana na osobnych bezpiecznikach i 

osobnych obwodach zabezpieczających? Brak jest takich rozwiązań w załączonych 

dokumentacjach. 

Odpowiedź: 

Projekt nie obejmuje wykonania odrębnej instalacji elektrycznej ani odrębnego 

zabezpieczenia. Roboty te zostaną wykonane przez Zamawiającego na podstawie 

odrębnego zlecenia. 

 

Pytanie 6 

W przedmiarze robót jest pozycja dotycząca wymiany wszystkich skrzynek elektrycznych 

jako kpl. na skrzynki PCV, prosimy o doprecyzowanie jak jest ich ilość. 

Odpowiedź: 

W przedmiarze omyłkowo wprowadzono pozycje wymiany skrzynek elektrycznych i 

gazowych. W związku z tym nie należy uwzględniać w wycenie nw. pozycji: 

1. Przedmiar branży ogólnobudowlanej ul. 1 Maja 11 – poz. Nr 108. 

2. Przedmiar branży ogólnobudowlanej ul. 1 Maja 16 – poz. Nr 109. 

3. Przedmiar branży ogólnobudowlanej ul. Fabryczna 21 – poz. Nr 85, 94, 95. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy budynku przy ul. 1-go maja 16: 

− od strony sąsiada jest bardzo mało miejsca dla rusztowania od 1,00 – 0,70 

(utrudnione docieplenie) – po dociepleniu pozostanie od 0,85-0,65. Jest konieczność 

zbudowania innego droższego rusztowania. Czy Zamawiający skoryguje przedmiar 

robót w tym zakresie?. 

− po wykonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że jest konieczność sprawdzenia kominów, 

ponieważ na parterze w kwiaciarni po deszczach na pionie kominowym pokazuje się 



 

 

wykwit. Czy w związku z tym Zamawiający skoryguje przedmiar robót, czy roboty te 

będą wykonywane na bieżąco jako roboty dodatkowe? 

Odpowiedź: 

Tiret 1. W kalkulacji cenowej oferent powinien przyjąć ewentualne zwiększenie kosztów 

związanych z utrudnieniami związanymi z uwarunkowaniami na budowie. W przypadku 

tym nie zmienia się obmiar powierzchni rusztowań więc zamawiający nie będzie zmieniał 

przedmiaru robót. Ma tu zastosowania pkt. 12, ust 1, lit. e) Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Tiret 2. Przewód o którym mowa w pytaniu nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem. 

Zakresem opracowania objęte są tylko przewody kominowe (wentylacyjne i spalinowe) w 

wchodzące w skład kotłowni. Przewód o którym mowa w pytaniu nie przynależy do 

kotłowni. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy budynku przy ul. 1-go Maja 11: 

− podczas wykonywania robót budowlanych na budynku przy ul. 1-go Maja 11 

wymagane będzie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na – brak jest takiej pozycji 

w przedmiarach robót. Czy o takie pozwolenie wystąpi Zamawiający i pokryje koszty w 

tym zakresie, czy będzie to w kwestii Wykonawcy? 

− co w sytuacji kiedy podczas pogłębienia piwnicy okaże się że fundamenty na to nie 

pozwolą? 

Odpowiedź: 

− Tiret 1. W kalkulacji cenowej oferent powinien przyjąć ewentualne koszty związane z 

zajęciem pasa drogowego w przypadku kiedy będzie taka potrzeba. Kalkulacja ta 

powinna zostać uwzględniona w kosztach pracy rusztowań. Ma tu zastosowania pkt. 

12, ust 1, lit. e) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

− Tiret 2. W przypadku gdy okaże się, że pogłębienie piwnicy może wpłynąć 

negatywnie na posadowienie budynku (np. okaże się że poziom posadzki będzie 

znajdował się niżej niż podstawa fundamentów, inwestor w ramach nadzoru 

autorskiego przedstawi rozwiązanie tego problemu. Jeżeli rozwiązanie zwiększy 

zakres robót przewidziany w przedmiarze to zostanie on objęty robotami 

dodatkowymi. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy budynku przy ul. Fabrycznej 21: 

1. Wymiana rynien i rur spustowych, jednakże w przedmiarze robót  brak jest wymiany 

haków krokwiowych. 

2. W dokumencie "Załącznik 1c Projekt budowlany branża sanitarna ul. Fabryczna 21": 

− na rys. IS-1 Rzut parteru inst. c.o. : Projektowany kocioł gazowy wiszący 

kondensacyjny o mocy Q=40 kW 

− na rys. IS-3 Rozwinięcie inst. c.o. : Projektowany kocioł gazowy wiszący 

kondensacyjny o mocy Q=28 kW 

− w obmiarze również podana jest moc Q=28 kW 

Proszę o sprecyzowanie jakiej mocy ma być projektowany kocioł? 

 



 

 

Odpowiedź: 

− Punkt 1. W zakresie pozycji wymiany rynien - katalog KNR-W 2-02 0522-02 – jest 

ujęta również wymiana haków rynnowych. Pozycja ta obejmuje zarówno koszty 

materiałów z tym związanych jak i koszty robocizny. Dlatego przedmiar robót w tym 

zakresie nie ulegnie zmianie. 

− Punkt 2. Na rysunku IS-1 jest pomyłka. W budynku zaprojektowano kocioł gazowy o 

mocy 28 kW i taki powinien być przyjęty w przedmiarze. 

 

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

 

(-) Andrzej Wawrzynek 


