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     GMINA CIESZANÓW              Cieszanów, dnia 12.05.2022 r. 
   UL. RYNEK 1 

 37-611 CIESZANÓW    
GPiMK.271.6.2022 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: postępowania pn. „Termomodernizacja budynku  świetlicy wiejskiej w 

Chotylubiu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”. 

 

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: 

Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów przekazuje treść zapytań dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania z dnia 06.05.2022 r.: 

 

1. Proszę o podanie kolorystyki elewacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. 

 

2. Czy na ścianach zewnętrznych istnieją urządzenia itp. do demontażu i ponownego 

montażu (np. przewody elektryczne, przewody instalacji odgromowej, przewody 

przyłącza energetycznego, urządzenia klimatyzacji, oprawy oświetleniowe, kratki 

wentylacyjne itp.)? 

ODPOWIEDŹ: 

Na ścianach zewnętrznych istnieją urządzenia itp. do demontażu i ponownego montażu 

takie jak klimatyzatory, lampy oświetleniowe, mocowania flag, daszki i rynny. W celu 

zapoznania się z wszystkimi urządzeniami do przesunięcia Zamawiający wyznacza 

kolejną wizję lokalną która odbędzie się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 10.00. 

 

3. Proszę o podanie miejsca montażu paneli fotowoltaicznych (na dachu, na gruncie). 

ODPOWIEDŹ: 

Na dachu budynku świetlicy lub budynku gospodarczego znajdującego się w odległości 

ok. 12 m od budynku świetlicy. 

 

4. Proszę o podanie szczegółów technicznych bramy garażowej (rodzaj np. uchylna, 

segmentowa, rolowane; kolorystyka bramy; czy z automatyką, wymiary bramy, czy są 

przewidziane w bramie drzwi serwisowe, kratki nawiewne, okno itp.). 

ODPOWIEDŹ: 

Brama garażowa segmentowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie 

realizacji zamówienia, z automatyką, z oknem. Wymiary bramy takie jak istniejące. 

Szczegółowych pomiarów będzie można wykonać podczas wizji lokalnej. 

 

5. Czy w celu montażu nowej bramy garażowej konieczne będzie poszerzenie istniejącego 

otworu w murze? 
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ODPOWIEDŹ: 

Szerokość użytkowa bramy nie powinna być mniejsza. 

 

6. Proszę o podanie wysokości pomieszczenia, w którym montowana będzie brama 

garażowa, odległości od górnej części otworu do sufitu, odległości od otworu do ścian 

bocznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Wysokość pomieszczenia ok. 3,50 m, odległość od górnej części otworu do sufitu ok. 

45 cm, odległości od otworu do ścian bocznych ok. 35 cm. Szczegółowych pomiarów 

będzie można wykonać podczas wizji lokalnej. 

 

7. Czy nad istniejącą bramą garażową jest nadproże, które będzie niezbędne do montażu 

nowej bramy? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

8. Proszę o podanie szczegółów dotyczących rodzaju stolarki okiennej (PCV, aluminiowe, 

drewniane), kolorystyki oraz wymiarów poszczególnych okien. 

ODPOWIEDŹ: 

Okna PCV, kolor i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

9. Proszę o podanie kolorystyki blachy dla parapetów zewnętrznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. 

 

10. Proszę o podanie szczegółów dotyczących rodzaju stolarki drzwiowej zewnętrznej: 

rodzaj (PCV, aluminiowe, drewniane), kolorystyka, wymiary poszczególnych drzwi, 

czy mają mieć przeszklenie, jeśli tak to w jakiej części, rodzaj zamknięć, przy mają 

mieć samozamykacze. 

ODPOWIEDŹ: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Drzwi nie muszą 

być wyposażone w samozamykacze. Drzwi muszą spełniać standard WT 2021. 

 

11. Czy w celu montażu nowej stolarki drzwiowej i okiennej konieczne będzie poszerzenie 

istniejących otworów czy wymiary otworów pozostają bez zmian? 

ODPOWIEDŹ: 

Wymiary otworów pozostają bez zmian. 

 

12. Czy w celu wykonania cokołu wokół budynku konieczny będzie demontaż płyty 

odbojowej (o ile taka płyta istnieje)? 

ODPOWIEDŹ: 

W zależności od potrzeb, w celu spełnienia standardu WT 2021 dla wszystkich ścian 

zgodnie z swz i przedmiarem. 
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A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na te pytania stają się 

integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

B. W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie: 

 

Rozdział 4 pkt. 4 SWZ otrzymuje brzmienie: 
  

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej. 

W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie 

uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami, o której mowa w rozdziale 10 pkt 2 

SWZ, imion i nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16.05.2022 o godz. 10.00.  

Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument 

tożsamości. Zamawiający informuje, że wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia 

oferty. Oferty Wykonawców, którzy nie odbędą wizji lokalnej nie będą odrzucane zgodnie 

z art. 226 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Udział w wizji lokalnej jest nieobowiązkowy. Zamawiający 

informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania. 

Wykonawcy formułują pytania w trybie przewidzianym w treści SWZ. 

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, 

tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 12 

SWZ:   

 

Rozdział 12 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 
  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 1000. 
 

 

Rozdział 12 pkt. 2 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godz. 1030 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

 

Rozdział 13 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20.06.2022 r. 

 

E. Zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00144638/01 z dnia 

2022-05-04. 

 

BURMISTRZ 

     Miasta i Gminy Cieszanów 

 

          mgr Zdzisław Zadworny 
 


