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Rogów, 27.08.2020 r. 

Znak sprawy: IRG.271.05.2020 

            

      Do wszystkich uczestników postępowania 

Dot.: „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Rogów z 

wykorzystaniem OZE” 

 

Gmina Rogów, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przekazuje odpowiedź na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy budynek Urzędu Gminy będzie 

użytkowany w trakcie trwania robót? Jeśli tak, to czy Zamawiający zapewni dostęp do 

pomieszczeń w taki sposób, aby można było zachować ciągłość prac danego zakresu 

robót bez konieczności ich przerywania? 

Odpowiedź: 

Tak.  Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń w taki sposób, aby można było zachować 

ciągłość prac danego zakresu robót bez konieczności ich przerywania. 

 

2. Pytanie 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie 

odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do prac, tj. przeniesienie / przesunięcie / 

zabezpieczenie / przestawienie mebli czy innych elementów pomieszczeń. W 

przeciwnym przypadku prosimy Zamawiającego o jasną informację, kto ponosić ma 

koszty takich typu prac. 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy. Koszt ponosi wykonawca. 

 

3. Pytanie 

Prosimy o informację czy zakres postępowania obejmuję demontaż istniejącej 

instalacji grzewczej? 

Odpowiedź: 

Demontaż istniejącej instalacji, poza kotłownią, którą należy dostosować jako źródło awaryjne. 
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4. Pytanie 

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji, kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) 

wywiezienia i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych 

elementów/gruzu, etc. 

Odpowiedź: 

Wykonawca 

 

5. Pytanie 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że roboty odtworzeniowe w zakresie prac 

budowlanych „po instalacyjnych” polegają jedynie na naprawie w miejscach przekłuć 

/ przebić, oraz leżą po stronie Wykonawcy, a tym samym Zamawiający jest świadomy 

faktu, iż odtworzenia takie mogą różnić się od stanu istniejącego – będą podobne, ale 

nie w 100% identyczne. Różnice mogą być spowodowane np. brakiem dostępności 

materiałów zastosowanych w budynku Urzędu Gminy (np. gres, farba, itp.). 

Odpowiedź: 

Tak, potwierdza. 

 

6. Pytanie 

Proszę o potwierdzenie, że usługi serwisowe będą wykonywane na mocy oddzielnej 

umowy serwisowej. 

Odpowiedź: 

W okresie gwarancji usługi serwisowe na potrzeby utrzymania gwarancji, będą wymagane od 

Wykonawcy nieodpłatnie. 

 

7. Pytanie 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości planowanych do montażu klimakonwektorów. 

 

Odpowiedź: 

Wstępnie 30. Ostateczna ilość zostanie określona w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projekcie.  
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8. Pytanie 

 

Prosimy Zamawiającego o informację czy zakres postępowania obejmuje 

dostosowanie istniejącego źródła do funkcjonowania jako źródło awaryjne? 

Odpowiedź: 

Istniejący kocioł gazowy funkcjonował będzie jako źródło awaryjne na wypadek awarii sieci 

elektroenergetycznej. 

 

Zamawiający 
 


