
 

Reguły, 11 września 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.55.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 11.09.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i 

wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako 

czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w 

Michałowicach” realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole 

w Michałowicach. 

Na zasadzie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 

 

Pytania w celu doprecyzowania wymagań ujętych w programie funkcjonalno- użytkowym. 

1. W punkcie 1.1 jest zapis: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę/ zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia hali 

pneumatycznej” oraz w punkcie 1.2 są zapisy: „Wykonać projekt architektoniczno budowlany dla 

całości inwestycji” oraz „Uzyskać pozwolenie na budowę oraz wszelkie inne niezbędne zgody i 

zezwolenia.” 

 

Pytanie: Czy niezbędnym dla Państwa warunkiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Hala 

pneumatyczna jako obiekt instalowany sezonowo (do 180 dni) i niepowiązany stale z podłożem nie 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.  

 

2. W punkcie 1.1 jest zapis: Wykonanie przyłącza c.o. do maszynowni hali / zbiornika olejowego, a 

także montaż maszynowni hali (piec grzewczo nadmuchowy) z palnikiem gazowym, oraz w 

punkcie 1.2 jest zapis: Uzyskać warunki przyłączeniowe dostawców mediów (c.o., energia 

elektryczna). 

 

Pytania: a) Czy poza ogrzewaniem olejem opałowym dopuszczają Państwo ogrzewanie hali 

pneumatycznej za pomocą gazu propan? b) Jeśli tak to czy dopuszczają Państwo możliwość 

wykonania przyłącza oraz wydzierżawienia zbiornika na paliwo od dostawcy paliwa, z którym zawrą 

Państwo kompleksową umowę na dostawę gazu. Tak to się zwykle odbywa w praktyce. Dostawcy gazu 

,w ramach kompleksowej umowy na dostawę gazu, wykonują przyłącze oraz wydzierżawiają zbiornik 

na paliwo, na warunkach ustalonych ze zleceniodawcą. 

 

3. W puncie 1.4 oraz 1.5 podane są konkretne dane techniczne systemu nadmuchowo- grzewczego 

takie jak powierzchnia płyty kontenera nagrzewnicy, moc oraz wydajność dmuchaw. 

 

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo odstępstwa od narzuconych parametrów jeśli po wykonaniu 

projektu hali parametry te okażą się nieoptymalne? 

 

4. W puncie 1.5.2 b napisane jest, że „system musi być wyposażony w automatykę wietrzną i 

śniegową, która będzie kontrolowała prawidłową pracę hali podczas opadów śniegu i silnych wiatrów 

(automatyczne podwyższanie ciśnienia przy mocnych wiatrach oraz automatyczne nagrzewanie hali 

podczas opadów śniegu w celu systematycznego topienia śniegu na czaszy hali).   

Zastosowanie takich rozwiązań może skutkować niepotrzebnym nagrzewaniem się hali nawet w czasie 

gdy nie będzie ona eksploatowana. 



 

      

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo manualną obsługę systemów wietrznych  

i śniegowych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ad 1. Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia przez Starostwo 

Powiatowe w Pruszkowie, w zależności od ustaleń poczynionych przez Wykonawcę z tym organem 

administracji publicznej. 

 

Ad 2.   a) Tak. 

             b) Tak. 

 

 

Ad. 3    Tak. 

 

 

Ad. 4     Tak. 

 

 

 

 
 

 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.55.2017 

http://www.bip.michalowice.pl/

