
Odpowiedź na pytania IV 

dotyczy przetargu : „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 

139”realizowany w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

 

Szanowni Państwo.  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 

poz.177 z 2004r. z późn. zm.) prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:  

 

1. Poz. od 9.1.8 do 9.1.12 Prosimy podać dokładne typy, wymiary i producenta grzejników.  

2. Poz. od 11.1.2 do 11.1.6 Prosimy podać dokładny typ i oznaczenie producenta pompy dla każdej 

pozycji.  

3. Poz. od 11.1.8 Prosimy podać typ i producenta naczynia wzbiorczego  

4. Poz. od 11.1.11 Prosimy podać typ i producenta zasobnika cwu  

5. Poz. od 11.1.12 Prosimy podać typ zaworu bezpieczeństwa  

6. Poz. od 11.1.13 Prosimy podać dokładny typ kotła z uwzględnieniem aktualnie produkowanych 

kotłów,  

7. Poz. od 11.1.28 Prosimy podać dokładny typ zaworu,  

8. Poz. od 12.1.4 Prosimy podać dokładne parametry/typ/producenta pomowni ścieków.  

9. Poz. od 12.1.4 Prosimy podać wymiary/typ/producenta szamba.  

 

Odp. 1 do 9 ) 

Zamawiający nie może narzucać w przetargu prowadzonym w oparciu o PZP konkretnych 

producentów, dystrybutorów czy firm, gdyż ogranicza to konkurencję. Przedstawione w 

dokumentacji projektowej wyroby budowlane pełnią funkcję przykładowych, wykonawca ma 

prawo zastosować inne wyroby budowlane o parametrach niezgorszych niż proponowane w 

dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w przedmiarach nie będzie umieszczał nazw konkretnych producentów, gdyż 

przykładowe wyroby są ujęte w dokumentacji budowlanej która w całości stanowi podstawę 

wyceny, a kosztorys pełni jedynie funkcję pomocniczą. 

 



10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości grzejników (36szt) i ilości głowic termostatycznych i 

zaworów grzejnikowych (tylko 33 szt). Czy należy zmienić ilość głowic i zaworów?  

Odp 10) Należy wycenić ilość zaworów grzejnikowych i głowic adekwatnie do ilości grzejników w 

projekcie 

 

11. Prosimy o zamieszczenie zestawień materiałów i opisów dla każdej branży. 

Odp. 11) Wszystkie wymagane informacje niezbędne do rzetelnej wyceny Inwestycji znajdują się w 

dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy jest wycenienie zakresu przedstawionego w 

dokumentacji projektowej i wszelkie elementy które nie są ujęte w pozycjach kosztorysu 

wykonawca musi uwzględnić w istniejących pozycjach. 


