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BZP.271.21.2021 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja wraz                         
z zarządzaniem energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4                                             
w Krapkowicach” 
 
Na podstawie art. 284 ust.2 oraz art.286 ust.1 i 3 ustawy z dna 11 września 2019 r. (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) odpowiadając na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela 
wyjaśnień do treści SWZ:                                  
 
Pytanie 1:  
System zarządzania energią w budynku (System BMS),  który należy wykonać ma dotyczyć 
inteligentnego sterowania  i zarządzania wszystkim urządzeniami w budynku ZSP 4                                 
w Krapkowicach? Dlaczego nie załączono dokumentacji projektowej systemu BMS dla 
powyższego budynku w przedmiotowej dokumentacji przetargowej jakie zarządzenie                               
w budynku należy wykonać (jakie urządzenia będą sterowane system BMS)?. 

Odpowiedź:         
W załączeniu przedstawiono projekt BMS. 

Pytanie 2: 
 Proszę o wyjaśnienie zapisu z SWZ oraz Załącznika nr 1 ( opis przedmiotu zamówienia ) 
dotyczącego systemu BMS. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez zapis                       
"wykonanie instalacji BMS". W dokumentacji projektowej nie znajdujemy wzmianki o takim 
zakresie, brak też wzmianki w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej o projekt dla powyższej instalacji. Bez szczegółowego opisania rodzaju i zakresu 
instalacji BMS nie ma możliwości wyceny takich robót.  

Odpowiedź:                
W załączeniu przedstawiono projekt BMS. 

Pytanie 3:      
Pkt 3 opis techniczny b. budowlana stolarka okienna znajdujemy informację: "kolorystykę oraz 
podziały w uzgodnieniu z Inwestorem" natomiast zestawienie stolarki zakłada kolor biały. 

Odpowiedź:               
Kolorystykę oraz podziały stolarki okiennej oraz drzwiowej przyjąć wg projektu technicznego. 

Pytanie 4: 
Dokumentacja techniczna  zakłada zastosowanie systemu BSO na wełnie mineralnej o 
współczynniku lambda 0,031. Obecnie na rynku nie znajdujemy producenta wełny mineralnej 
o takim współczynniku. Prosimy o wyjaśnienie ?  

Odpowiedź:               
Z uwagi  na brak na dostępności na rynku producenta wełny mineralnej o współczynniku 0,031; 
należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku  maksymalnym lambda 0,0034. 

 

 



 
Pytanie 5: 
W części opisowej branży sanitarnej znajdujemy zapis o modernizacji kotłowni przez 
wykonanie kaskady kotłów gazowych ( objęte odrębnym opracowaniem ) Brak nakładów                      
w przedmiarach, opisie przedmiotu i projekcie dla tych robót. Prosimy o potwierdzenie, że 
zakres dotyczący modernizacji kotłowni nie wchodzi w przedmiot zamówienia.  

Odpowiedź:               
W przedmiot zamówienia nie wchodzi zakres modernizacji kotłowni. 

Pytanie 6: 
Przedmiar branży elektrycznej zakłada modernizację ins. elektrycznej w kotłowni. Prosimy o 
wskazanie zakresu oraz ilości robót niezbędnych do wykonania. Czy modernizacja 
elektryczna ma być dostosowana do potrzeb projektowanej odrębnym opracowaniem 
kotłowni gazowej czy istniejącej kotłowni ?  

Odpowiedź:               
Modernizacja polega na wymianie oprzewodowania, opraw, łączników oraz gniazd 
wtyczkowych, tablica rozdzielcza zlokalizowana w pomieszczeniu 0.12 zgodnie z rys. E1 
dokumentacji projektowej. 

Pytanie 7: 
Proszę o precyzyjną odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych przewodów 
elektrycznych dla wszystkich projektowanych opraw ? Projekt nie opisuje tego precyzyjne a 
ilości wskazane w przedmiarze są znacznie mniejsze niż potrzebne dla wymiany całej 
instalacji oświetlenia. 

Odpowiedź:               
Zamawiający nie przewiduje wykonania wszystkich nowych przewodów elektrycznych dla 
wszystkich projektowanych opraw. Znaczna większość opraw oświetlenia  podstawowego 
podlegać będzie wymianie w stosunku 1:1, natomiast nowych przewodów będzie wymagała 
instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku. 
 
 

W związku z tym, przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.12.2021 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 11:00, dokonując odpowiednio zmiany 

treści Działu XV SWZ. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Anuluje się w całości załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy i na to miejsce wprowadza 
się załącznik  nr 2 w nowym brzmieniu. 

 
Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą – tj. do dnia 14.01.2022 r. (pkt 1 rozdziału XIII 
SWZ). 

 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy 
składaniu ofert.   
 
W wyniku zmiany treści SWZ, dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 
2021/BZP 00266587/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
12.11.2021 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 26.11.2021r. o numerze 
2021/BZP 002666587/01. 

Podpisał Zc- Burmistrza 
/-/Arnold Joszko 

 
 
Zamieszczono: 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania                               

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 

Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  

mailto:umig@krapkowice.pl
http://www.bip.krapkowice.pl/

