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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrowi 
Mazowieckiej (07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający,               
w oparciu o art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 
informuje, iż do dnia 27 grudnia 2021 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami 
dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz                                         
z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich treść: 

 
1) Czy do wyceny należy przyjąć dodatkowy obwód grzewczy na nagrzewnice wody? 
Odpowiedź: Tak 
2) Czy do wyceny należy przyjąć rozszerzenia automatyki kotłowej oraz zmianę technologii 

kotłowej? 
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć dodatkowy obieg grzewczy dla nagrzewnic 
3) Czy do wyceny należy uwzględnić instalację elektryczną wraz z oświetleniem oraz niezbędne 

zabezpieczenia w kotłowni? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko niezbędnej instalacji dla kotła, pomp, instalacji detekcji 
gazu oraz podłączenia nagrzewnic 
4) Ile sztuk drzwi PPOŻ należy przyjąć do wyceny. Proszę o podanie wymiarów drzwi 
Odpowiedź: Drzwi – 1 sztuka o szerokości 1 m. Obecny otwór drzwiowy posiada wymiary 201cm 
x 120 cm. 
5) Czy do wyceny należy uwzględnić ułożenie terakoty i glazury w kotłowni? 
Odpowiedź: Nie - zakres zgodny z kosztorysem  (niezbędne pozostałe roboty budowlane w tym 
malowanie, terakota, oświetlenie Zakład wykona we własnym zakresie) 
6) Czy wycenie podlega malowanie całej kotłowni? 
Odpowiedź: Nie - zakres zgodny z kosztorysem  (niezbędne pozostałe roboty budowlane w tym 
malowanie, terakota, oświetlenie Zakład wykona we własnym zakresie) 
7) Czy do wyceny należy przyjąć wymianę okien? 
Odpowiedź: Nie - zakres zgodny z kosztorysem  (niezbędne pozostałe roboty budowlane w tym 
malowanie, terakota, oświetlenie Zakład wykona we własnym zakresie) 
8) Prosimy o zmianę zapisu SWZ pkt 4.1 oraz umowy §4 pkt 4.2 dotyczących uzyskania przez 

Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Nadmieniamy, iż zgodnie z prawem budowlanym art. 
59 pkt 7 stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. 

Odpowiedź: Wskazany zakres SWZ oraz umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający, czyli Inwestor 
ustanowić może pełnomocnika i na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca uzyska zgodę na 
użytkowanie. Zamawiający nadmienia, iż do oddania do użytkowania niezbędna jest decyzja UDT, 
której uzyskanie musi uwzględnić Wykonawca 
 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie 
przygotowania oferty przetargowej, ponadto Zamawiający wyznacza mowy termin na 
składanie i otwarcie ofert: 

Składanie ofert: 3.01.2022r., godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 3.01.2022r., godz. 10:15 

Do wszystkich Wykonawców  
 
 

 

 

 

 

http://www.gkostrow.pl/

