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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przyłącz gazu oraz 
wymiana źródeł ogrzewania” 
 
Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dna 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póź.zm.) odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający 
udziela wyjaśnień do treści SWZ:                                  
 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązanie innych producentów armatury                    

i kotłów gazowych, niż tych wymienionych w projekcie, o mocy grzewczej nie mniejszej niż 

projektowana? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nazwa kotła została użyta jedynie w celu 
opisania parametrów  kotła. 
 
Pytanie 2:    
W dokumentacji przetargowej dotyczącej kotłowni w budynku ZSP W Rogowie Opolskim 

występują dwa projekty :  

a. „Projekt ZSP Rogów Op. – ostateczny” - z kotłem o mocy do 45 kW 

b. „Projekt ZSP Rogów Op. – 60 KW”  - z kotłem o mocy do 60 k 

Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć kocioł o mocy 60 kW.  
Dokumentacja „Projekt ZSP Rogów Op. – ostateczny”  została zmieszczona omyłkowo  
i  proszę o nieuwzględnianie jej w wycenie.  
Zamawiający zamieszcza ponownie prawidłową dokumentację projektową, celem 
ujednolicenia załączników. 
 
Pytanie 3  
W dokumentacji przetargowej dotyczącej przedszkola w Żywocicach występują dwa 

rozwiązania dotyczące instalacji gazowej: 

a. „Rozwiązanie instal.gazowej” – która przewiduje skrzynkę gazową od strony 

okien 

b. „PT – rozwiązanie instalacji gazu – wersja 2” – która przewiduje skrzynkę 

gazową od strony klatki schodowej. 

Którą wersję przyjąć do wyceny 
Odpowiedź:      
Do wyceny należy przyjąć dokumentację „PT-Rozwinięcie instalacji gazu - wersja 2” 
przewidującą umieszczenie skrzynki gazowej od strony ulicy i okien.  
Dokumentacja „Rozwiązanie instal. gazowej”  została zmieszczona omyłkowo i  proszę  
o nieuwzględnianie jej w wycenie. 
Zamawiający zamieszcza ponownie prawidłową dokumentację projektową, celem 
ujednolicenia załączników. 
 



 
 
 
Pytanie 4  
W załączonej dokumentacji dotyczącej Szkoły  w Żywocicach występują dwa rozwiązania 

dotyczące instalacji gazu: 

a. „PZT wersja 2” – o łącznej długości instalacji zewnętrznej gazu 34,3 mb 

b. „Szkoła Żywocice PZT – o łącznej długości 86,1 mb instalacji zewnętrznej 

gazu. Którą wersję przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź:      
Do wyceny należy przyjąć wersję o długości krótszej  z „PTZ wersja 2”.  
Dokumentacja „Szkoła Żywocice PZT”  została zmieszczona omyłkowo i proszę  
o nieuwzględnianie jej  w wycenie. 
Zamawiający zamieszcza ponownie prawidłową dokumentację projektową, celem 
ujednolicenia załączników. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podpisał  
Zastępca Burmistrza 

/-/ Arnold Joszko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania                               
   
 Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec tel. 77 / 44 66 837, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl                                                                                      

 

 
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  
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