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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJ ĄCEGO NA PYTANIE  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

ORAZ  
 

OGŁOSZENIE ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/130/2019/ADM prowadzonym w celu 
udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 
„Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Pocztowej 30 w Bielsku-Białej, 
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń” 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję w imieniu Zamawiającego: Miasto 

Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, odpowiedź na pytanie otrzymane w przetargu 

nieograniczonym nr ZGM/DZ/130/2019/ADM oraz ogłaszam zmiany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

 

I. Odpowiedź na pytanie 
 

Pytanie –  
proszę o doprecyzowanie, czy Inwestor ma na celu ogrzewania etażowe w każdym mieszkaniu – 

5 kotłów gazowych 1f (2f) z oddzielnymi gazomierzami, czy też jedną kotłownię gazową  i 

rozprowadzenie  instalacji CO do 5 mieszkań 

 
Odpowiedź –  

Należy zaprojektować oddzielną instalację etażowego centralnego ogrzewania dla każdego z lokali, 

z piecami dwufunkcyjnymi i oddzielnymi gazomierzami. 

 

 

 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/130/2019/ADM: ogłoszenie z dnia 08.08.2019r. -  

odpowiedzi na pytania oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  str. 2/2 

II.  Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 09.08.2019r. godz. 12:00 (termin 

składania ofert) i godz. 12:30 (termin otwarcia ofert) do dnia 12.08.2019r. do godz. 12:00 (termin 

składania ofert) i godz. 12:30 (termin otwarcia ofert), wskutek czego odpowiednim zmianom 

ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: w Rozdziale III - 

ust. 1 i 2, w Rozdziale VIII - ust. 1 pkt 6 oraz w Rozdziale XI – ust. 1 pkt 1. 
 

2. Pozostałe postanowienia Specyfikacji nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 

 


