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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartości szacunkowej
poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy, dla zadania pn.:
„Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji
projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa
pompy ciepła i fotowoltaiki” – II postępowanie.
Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania od Wykonawcy dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o treści:
Pytanie 1.
Z uwagi na brak dostępnych rozwiązań na rynku, proszę o zmianę poziomu mocy akustycznej
dla pompy ciepła z "Nie więcej niż 47 dB(A)" na "Nie więcej niż 51 dB(A)".
Odpowiedź nr 1.
Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe pytanie stanowi w swej istocie propozycję zmiany
treści SWZ. Zgodnie zaś z art. 284 ust 1 i 2 ustawy PZP wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający jest obowiązany do
udzielenia wyjaśnień na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie. W związku
z powyższym Zamawiający mając na względzie treść SWZ wyjaśnia, iż nie dopuszcza
możliwości zmian w postulowanym przez Wykonawcę zakresie.
Pytanie 2.
Podobna sytuacja ma się w odniesieniu do prądu rozruchowego sprężarki w związku z czym
prosimy o zmianę z "Nie więcej niż 25A" na "Nie więcej niż 30A".
Odpowiedź nr 2.
Podobnie, jak wyżej, Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe pytanie stanowi w swej istocie
propozycję zmiany treści SWZ. Zgodnie zaś z art. 284 ust 1 i 2 ustawy PZP wykonawca może
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zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający jest
obowiązany do udzielenia wyjaśnień na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie.
W związku z powyższym Zamawiający mając na względzie treść SWZ wyjaśnia, iż nie
dopuszcza możliwości zmian w postulowanym przez Wykonawcę zakresie.
Pytanie 3.
Czy ws. wizji lokalnej można kontaktować się z panią Ewą Dziergas?
Odpowiedź nr 3.
Tak, pani Ewa Dziergas jest z którą można kontaktować się w sprawie przeprowadzenia
wizji lokalnej.
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