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      Rajcza, 08.11.2022 r.  

GB.271.3.2022  

  
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.  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zakres robót dla pomieszczeń 

wymiennikowni/kotłowni obejmuje również roboty budowlano-wykończeniowe (jeśli tak to czy 

dla obydwu pomieszczeń)? Czy w zakres wchodzi sam montaż pompy ciepła wraz z integracją z 

instalacjami c.w.u., c.o. oraz inst. elektryczną w budynku? 
Odpowiedź nr 1.  

Zamawiający informuje, że wykonanie zadania nie obejmuje robót budowlano-

wykończeniowych.  

 

Pytanie nr 2. 

Proszę o udzielenie informacji gdzie pompa ma być zlokalizowana (wymiennikownia/kotłownia). 

Odpowiedź 2.  

Zamawiający informuje, że pompa ma być zlokalizowana w wymiennikowni.  

 

Pytanie nr 3. 

Prosimy o doprecyzowanie czy konieczne jest zastosowanie optymalizatorów wymienionych 

w wymaganiach SWZ dot. wykonania fotowoltaiki. Zdaniem Wykonawcy stosowanie 

optymalizatorów mocy na tej instalacji nie jest konieczne, gdyż dach nie wymaga stosowania 

optymalizacji, a dodatkowo zwiększa koszt wykonania o 100%. 

Odpowiedź nr 3.  

Zamawiający informuje, że zastosowanie optymalizatorów wymienionych w wymaganiach 

SWZ dot. wykonania fotowoltaiki nie jest konieczne.  
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Pytanie nr 4.  

Czy konieczne jest wykonanie oraz uruchomienie monitoringu (terminal + licznik) – jest to 

stosowane głównie przy optymalizatorach? 

Odpowiedź nr 4.  

Zamawiający informuje, że wykonanie oraz uruchomienie monitoringu (terminal + licznik) 

nie jest konieczne. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy konieczne jest badanie instalacji kamerą termowizyjną? 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający informuje, że wykonanie badania instalacji kamerą termowizyjną jest 

konieczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdziła: 
Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
Magdalena Fijak  

 

 

 

 


