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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Efektywne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-

sportowej w Krapkowicach”. 
 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku ze 
zmianami, wyjaśniam: 
 
1 Pytanie: W materiałach przetargowych brak opracowani PUP Technopoż 
określającego warunki zabezpieczenia p.- poż. obiektu. W związku z tym, że hala 
posiada 537 miejsc na widowni niezbędnym elementem założeń do projektu jest 
wyżej wymienione opracowanie. Czy takie opracowanie jest dostępne, jeżeli tak czy 
jest możliwe przekazanie go oferentem? 
 
Odpowiedź: zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że do 
dokumentacji przetargowej załącza następujące posiadane dokumenty:  
 
1.1 Załącznik nr 11a do SIWZ – Analiza spełnienia wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego budynku hali sportowej w Krapkowicach, 
1.2 Załącznik nr 11b do SIWZ – Część rysunkowa do Analizy spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej w Krapkowicach 
1.3 Załącznik nr 12 do SIWZ – Raport z wykonania symulacji ewakuacji  
1.4 Załącznik nr 13 do SIWZ – Ekspertyza techniczna w zakresie innego spełnienia 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych      
i ewakuacji z rysunkami. 

 
2. Pytanie: W materiałach przetargowych brak warunków energetycznych                    
i inwentaryzacji instalacji zasilania obiektu. Rozbudowa instalacji wentylacji                 
i ogrzewania hali może skutkować wymianą przełącza energetycznego z czym wiążą 
się dodatkowe koszty. Niezbędnym elementem założeń do projektu jest zapoznanie 
się z warunkami energetycznymi i inwentaryzacją instalacji zasilania. Proszę              
o udostępnienie odpowiedniej dokumentacji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu inwentaryzacji instalacji zasilania. 
Jako załącznik nr 14 do SIWZ wprowadza się umowę o sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych. 
 
3. Pytanie: W materiałach przetargowych brak danych ekspertyzy geologicznej 
terenu, w szczególności informacji o lokalizacji instalacji dolnego źródła, morfologii i 
hydrografii, profilu geologii oraz wartości energetycznej gruntu w miejscu planowanej 
inwestycji. W celu opracowania założeń do projektu niezbędnym elementem jest 



zapoznanie się z wymienionymi informacjami. Czy jest dostępna ekspertyza 
geologiczna terenu?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy geologicznej terenu, która jest 
przewidziana do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. Wykonawcy mogą 
posiłkować się istniejącymi mapami hydrogeologicznymi, będącymi w poosiadaniu 
Państwowego Instytutu Geologicznego. 
 
 
W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert, 
określonego w dziale VII SIWZ z dnia 03 kwietnia 2013 r. na dzień 10 kwietnia 2013 
rok. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Jednocześnie, odpowiednio dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w 
BZP – nr ogłoszenia: 127304 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013 - ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w załączeniu.  
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