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- do wszystkich Wykonawców-

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Termomodernizacja budynku 
biurowego Nadleśnictwa Janów Lubelski”. 

Działając na podstawie art.284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść 
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1)
Po przeanalizowania zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarów robót            
i dokumentacji technicznych stwierdzam, że brakuje w zamieszczonej dokumentacji 
projektu instalacji fotowoltaicznej, projektu sanitarnego technologii kotłowni oraz 
wymiany instalacji C.O., projektu budowlanego termomodernizacji budynku biurowego. 
Proszę o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Odpowiedź:
Zamawiający umieścił brakujący projekt sanitarny technologii kotłowni oraz wymiany 
instalacji c.o., audyt energetyczny budynku, audyt efektywności energetycznej 
budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (w zał. nr 10 do 
SWZ). Na instalację fotowoltaiczną, termomodernizacje budynku biurowego nie było 
wykonanego projektu, a jedynie audyt, do którego nie ma potrzeby wykonywania 
projektu. Prace należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami robót.

Pytanie 2)
Proszę o zamieszczenie zestawienie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 
przeznaczonej do wymiany oraz określenie parametrów stolarki i ślusarki.

Odpowiedź:
Parametry stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany zostały 
opisane w audycie energetycznym budynku.
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Zestawienie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany jest 
wykonane do modernizacji kotłowni. Pozostałą stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową 
należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie 3)
Aby przygotować Państwu rzetelną i prawidłową ofertę zwracam się z prośbą o 
przedłużenie terminu składania ofert do 09.07.2021 r.

Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.07.2021 r. do godz. 09:00.

                                                         

Zamawiający informuje, że pytania Wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Waldemar Kuśmierczyk
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
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