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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJ ĄCEGO NA PYTANIA  

DO 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, odpowiedzi na pytania otrzymane w przetargu 

nieograniczonym nr ZGM/DZ/130/2019/ADM.  

 

 

1. Pytanie 1- 

W imieniu firmy (…)  uprzejmie proszę o sprecyzowanie zakresu zamówienia: 

1) czy chodzi o wszystkie lokale wymienione w opinii kominiarskiej tj.7 mieszkań. 

2) czy w budynku jest instalacja gazowa (kurek główny). 

3) czy projekt ma objąć dostosowanie i wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacji 
grawitacyjnej do pomieszczeń tego wymagających (wg opinii kominiarskiej). 

 

Odpowiedź –  

1) w opinii jest wykazana numeracja mieszkań do 7 numerów. W budynku faktycznie jest  5 lokali 

mieszkalnych, nie ma lokalu nr 6. Opinia w tym zakresie została sprostowana i stanowi załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, 

2) w budynku brak jest instalacji gazowej – przyłącze gazowe i zwór  gazowy  główny PGNiG 

wykona na podstawie odrębnej umowy, 

3) projekt ma objąć dostosowanie istniejących grawitacyjnych  przewodów dymowych i 

wentylacyjnych oraz wykonanie nowych zgodnie z opinią kominiarską. 

 

 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/130/2019/ADM:  

odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  str. 2/2 

2. Pytanie 2- 
proszę o wyjaśnienie czy temat dotyczy tylko instalacji gazowej  ( SIWZ ) , czy łącznie  instalacja 

gazowa  z instalacją CO, co sugeruje tytuł tematu: instalacja CO. 

 

Odpowiedź –  

Zgodnie z treścią Rozdziału II ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej 

w budynku przy ul. Pocztowej 30 wraz z doprowadzeniem instalacji gazu do lokali, wraz z uzyskaniem 

wymaganych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji 

C.O. dla lokali (zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe). 

 

 

Załącznik: 

opinia kominiarska nr 473B/2019 z dnia 07.08.2019r. 

 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 

 


