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Krasnobród, dnia 19.09.2022 r. 

Znak sprawy: SP.SAN.ZA.253.13.2022     

    

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa 

odnawialnych  źródeł energii (panele solarne, pompa ciepła) w ramach 

projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego  

Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza 

Korczaka w Krasnobrodzie tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej   

w Sanatorium w Krasnobrodzie””. 

 

A. Działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający 

przekazuje niniejszym treść pytań otrzymanych w postępowaniu i udzielonych na nie 

odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące zasobnika ciepła. Po wizji 

lokalnej na budowie, są zamontowane zasobniki zgodne z projektem wykonawczym 

„Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie" typu SU 500, 

są to zasobniki jednowężownicowe. Tego typu zasobniki nie mają możliwości 

podłączenia instalacji solarnej. Proszę o sprecyzowanie, czy do wyceny należy 

doliczyć wymianę zasobnika na typ SM 500 dwuwężownicowy. Jeżeli tak, proszę o 

uwzględnienie pozycji w przedmiarze robót. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W chwili obecnej w wykonywanym budynku nie ma zamontowanych zasobników. Do 

wyceny  należy przyjąć zasobniki dwuwężownicowe. 

 

Pytanie nr 2 

Na schemacie technologicznym pompy ciepła, znajdującym się pod pozycją 8 jest 

sterownik pokojowy. Proszę o doprecyzowanie, w którym z pomieszczeń powinien 

zostać zamontowany, jak również dodanie do przedmiaru instalację elektryczną z 

kuciem i zaprawianiem bruzd dla przewodów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Sterownik pokojowy należy zamontować w pomieszczeniu uzgodnionym z 

użytkownikiem obiektu. W wycenie należy uwzględnić wykonanie instalacji 

elektrycznej wraz z kuciem i zaprawieniem bruzd. 
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Pytanie nr 3 

W przedmiarze pod pozycją 25 znajduje się licznik ciepła, brak go na schemacie 

technologicznym. Proszę o wyjaśnienie, gdzie powinien zostać zamontowany, podać 

typ oraz doprecyzować co powinien mierzyć. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Licznik ciepła powinien zliczać ilość wyprodukowanej energii przez kolektory słoneczne 

w okresie dniowym, miesięcznym jak i rocznym. 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o dodanie do przedmiaru dobudowy komina wentylacyjnego i podanie, z 

jakich materiałów ma być wykonany 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W wycenie należy uwzględnić wykonanie komina wentylacyjnego 

keramzytobetonowego służącego do prowadzenia instalacji solarnej. 

 

Pytanie nr 5: 

Proszę o podanie sposobu wykonania dwóch przejść na poddasze przez pokrycie z 

blachy tytanowej. Należałoby również uwzględnić w przedmiarze rozbiórkę i 

późniejszą naprawę zabudowy poddasza, w miejscu dobudowy komina 

wentylacyjnego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przejścia przez pokrycie dachowe wykonać jako szczelne systemowe przejścia solarne. 

W wycenie należy uwzględnić rozbiórkę i zabudowę poddasza w miejscu dobudowy 

komina. 

 

Pytanie nr 6: 

W pozycji 19 przedmiaru robót podano 18 kolektorów słonecznych, natomiast w 

projekcie technicznym znajduje się 20. Proszę o wyjaśnienie które wartości są 

właściwe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Prawidłowa ilość kolektorów słonecznych to 18 sztuk. 

 

Pytanie nr 7: 

Z uwagi na duże braki na rynku dostępności urządzeń grzewczych, a tym samym 

uzyskaniu cen ofertowych i terminów zakupowych od dostawców, zwracamy się z 

prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 16.09.2022r. oraz terminu realizacji 

robót do 30.12.2022r. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 
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Pytanie nr 8: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o instalacje elektryczne, dotyczące 

zasilania pompy oraz urządzeń związanych z instalacja solarną. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W wycenie należy uwzględnić wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia pompy 

oraz urządzeń związanych z instalacją solarną. 

 

B. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi staja się integralną częścią 

dokumentacji zamówienia i będą wiążące podczas składania ofert. 

 

C. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Tym samym, ulegają zmianie 

zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

  

 Termin składania ofert 21.09.2022 r., godz. 10:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

  

 Termin składania ofert: 23.09.2022 r., godz. 10:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 21.09.2022 r., godz. 10:30. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 23.09.2022 r., godz. 10:30. 

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.10.2022 r.  

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.10.2022 r. 

 

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 2022/BZP 

00332564/01 dnia 05.09.2022 r. 
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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 19.09.2022  r. w 

module BZP dostępnym na platformie eZamówienia. 


