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Znak:INF.ZP.271.1.2019.RPOWŚ 

 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków” 

 

W związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający 

udziela poniższych odpowiedzi: 

 

1. Prosimy o przesłanie audytów energetycznych, z których wynika zakres prac projektowych. 

Odp: Zamawiający publikuje audyty energetyczne. UWAGA: Audyty uwzględniają budowę 

kotłowni na biomasę, którą w należy zastąpić pompami ciepła w budynku Szkoły Podstawowej 

i hali sportowej w Fałkowie oraz w budynku OSP w Czermnie Kolonii ( w budynku Szkoły 

Podstawowej w Czermnie pozostaje kotłownia na biomasę) 

 

2. Czy projektant ma wykonać opinię ornitologiczną? 

Odp: Nie 

 

3. Czy we wszystkich budynkach jest remont (przebudowa) kotłowni?  

Odp: Tak. UWAGA: Audyty uwzględniają budowę kotłowni na biomasę, którą w należy 

zastąpić pompami ciepła w budynku Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Fałkowie oraz w 

budynku OSP w Czermnie Kolonii ( w budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie pozostaje 

kotłownia na biomasę) 

 

4. Czy projektant zgłasza do starostwa zamiar rozpoczęcia robót budowlanych? 

Odp. Nie, czynność tą wykona Zamawiający. UWAGA: Budynek Szkoły Podstawowej w 

Fałkowie oraz hali sportowej w Fałkowie zlokalizowany jest na nieruchomości wpisanej 

do Rejestru Zabytków. Z uwagi na powyższe, projekt techniczny i zakres prac należy 

koniecznie zaopiniować w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach.  

 

5. Czy do oferty załączyć uprawnienia i przynależność do izby tylko oferenta (głównego 

projektanta) czy projektantów wszystkich branż? 

Odp. Należy dołączyć dokumenty głównego projektanta 

 

6. Czy można określić termin do kiedy Zamawiający może wnosić uwagi i zmiany do projektu?  

Odp. Zamawiający jednokrotnie wniesie ewentualne uwagi i zmiany do projektu w terminie do 

3 dni od dnia przesłania dokumentacji.  

 

7. Czy Zamawiający może sprecyzować określenie „Wykonawca będzie brał czynny udział 

podczas realizacji prac budowlanych”? 

Odp. Jeżeli dokumentacja projektowa mało precyzyjnie będzie wskazywać rozwiązania 

konstrukcyjne i wykonawca wystąpi o ich doprecyzowanie, lub w trakcie robót budowlanych 

wystąpią nieprzewidziane wcześniej okoliczności, np. kolizje, które wymagać będą 

ewentualnego przeprojektowania, Wykonawca projektu zobowiązany będzie do uczestnictwa 

w spotkaniach koordynujących roboty budowlane, celem uzgodnienia prawidłowych rozwiązań 

technicznych 

 

 

 

     /-/ Krzysztof Bajor 
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