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ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do
gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą
instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły
zapytania do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam
wyjaśnień.
PYTANIE 1
Chciałam prosić o zamieszczenie lub przesłanie mapy do celów projektowych wraz z
pieczątką rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dodatkowo chciałam prosić o
rysunki z projektu dotyczące instalacji zewnętrznej przy Ośrodku Zdrowia w Ruszowie, na których są
dodatkowe informacje dotyczące instalacji.
ODPOWIEDŹ 1
Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 03.08.2018r.
PYTANIE 2
Mamy także pytanie dotyczące prac ziemnych. W pozwoleniu na budowę jest zapis, że nieruchomość
jest objęta ochroną konserwatora zabytków, a prace ziemne mają być nadzorowane przez archeologa.
Czy w przypadku prac ziemnych na głębokości do 80 cm (ułożenie przyłącza od zbiornika do
budynku) także zachodzi potrzeba takiego nadzoru? Jeśli tak to czy taki nadzór archeologa także
wchodzi w skład zadania nr 3 i jest do zapewnienia po stronie wykonawcy instalacji?
ODPOWIEDŹ 2
Nadzór archeologa zapewnia Zamawiający.
PYTANIE 3
W projekcie jest napisane o zbiorniku podziemnym 2700, decyzja jest na zbiornik naziemny. Który
ostatecznie ma być zamontowany?
ODPOWIEDŹ 3
Zbiornik naziemny 2700l.
PYTANIE 4
Po czyjej stronie kierownik budowy? Decyzja jest wydana na instalacje zewnętrzną, wewnętrzną i
zbiornik bezodpływowy czyli może być jeden kierownik budowy na wszystko. Czy posiadają Państwo
kierownika budowy, który będzie nadzorował także wykonanie instalacji wewnętrznej? Czy w ramach
instalacji gazowej zapewnienie kierownika budowy jest po stronie wykonawcy instalacji
zbiornikowej?
ODPOWIEDŹ 4
Wykonawca zapewnia nadzór robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji zbiornikowej
oraz przyłącza do budynku przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia wymagane
obowiązującymi przepisami.

