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Reguły, 15 czerwca 2022 r 

ZP.271.2.47.6.2022  

   WYKONAWCY  

  

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.507.2022 na:   

„Przebudowa wraz z rozbudową SUW Pęcice, w gminie Michałowice” 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VI „Zapytania 

ofertowego”, udziela odpowiedzi na pytanie, które zostały złożone do ww. postępowania.  

 

Pytanie nr 1  

Czy istnieje możliwość otrzymania od państwa bądź od projektanta przedmiarów z 

podstawami KNR do zapytania ZP.271.2.47.2022. Dostępne na stronie przedmiary mają 

usunięte wartości kolumny „Podstawa”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiarach udostępnionych dla Wykonawców nie podano 

podstaw wyceny, ponieważ Wykonawca ustala je indywidualnie.  

 

Pytanie nr 2  

Czy możemy z zapisu :  

4 lampy UV 230V/50Hz/400W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda, 

  

Zrobić zmianę na:  

4 lampy UV 230V/50Hz/400W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda,/ lub 5 lamp 

UV 230V/50Hz/325W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda/ lub 4 lampy UV 

230V/50Hz/500W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zestawieniu materiałów (Zał. Nr2) oraz obliczeniach 

technologicznych (Zał. Nr 1 poz. 4.2.) do dokumentacji projektowej nie ma 4 lamp UV. Jest  

jedna lampa tzw. promiennik UV Dn200 z czterema żarnikami o mocy 400W każdy.  

Zamawiający dopuszcza wybór żarników o mocy od 325W do 500W i  o żywotności nie 
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mniejszej niż 15 000 godz. każdy, pod warunkiem zachochwania efektu dezynfekcji oraz  

parametrów technicznych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. 

 

Pytanie nr 3  

Cz możemy z zapisu: 

“długość nie mniejsza niż 170cm i nie większa niż 180cm”, 

  

Zrobić zmianę na: 

długość nie mniejsza niż 145cm i nie większa niż 190cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający mając częściowe dane zawarte w pytaniu wziął pod uwagę ww. zapisy tożsame  

z zapisami ujętymi w pkt. 2.4. b/ STWiOR dot. charakterystyki technologicznej promiennika 

UV.  

Zamawiający podtrzymuje zapis dot. promiennika UV tj. : 

“długość nie mniejsza niż 170cm i nie większa niż 180cm”. Zgodnie z dokumentacją 

projektową podane wymiary pormiennika UV komponują się z istniejącym już układem 

przewodów na  SUW.   

 

Zgodnie z Rozdziałem VI Zapytania ofertowego odpowiedzi na pytania Wykonawców 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie VI  pkt. 7 „Zapytania ofertowego” 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

 

W zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

IV.  MIEJSCE oraz TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT  

2. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać do 24.06.2022 r. o godz. 11:00 

3. Niepubliczne* otwarcie ofert nastąpi w dniu: 
24.06.2022 r. o godz. 12.00 

Pozostałe postanowienia „Zapytania ofertowego” nie ulegają zmianie. 

Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania                                     

Z poważaniem 

z up. Wójta 
Sekretarz Gminy Michałowice 

/-/ 
Wojciech Grzeniewski 


