
Łódź, 07 sierpnia 2019 r.  

 
Wykonawcy  
zainteresowani  
udziałem  
w postępowaniu 

 
 
 
dotyczy: zapytania ofertowego dotyczące: zamówienia w ramach zasady 
konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: Efektywne energetycznie obiekty – 
parafii św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim (Kościół 
Parafialny, obiekt ul. Warszawska 2) – gazowe pompy ciepła, wykonania 
i modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., budowa instalacji 
fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku przy ul. Warszawskiej 2 oraz 
termomodernizacja (ul. Warszawska 2 ) oraz element termomodernizacji dla 
kościoła parafialnego 
 
 
Szanowni Państwo, 
W dniach 02 sierpnia, 06 sierpnia i 07 sierpnia 2018 r. wpłynęły do zamawiającego 
następujące pytania, na które zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o potwierdzenie, iż w zakres prac związanych z wymianą instalacji CO 
wchodzą jedynie prace budowlane przyinstalacyjne – tzn. zamurowania bruzd, 
malowania za grzejnikami. 
 
Odpowiedź: 
Szczegółowy zakres rzeczowy do wykonania zadania określają: zapytanie ofertowe, 
audyty energetyczne dla obiektów oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy z opinią 
ŁWKZ. Prace budowalne towarzyszące należy wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku 
pomieszczenia w którym zlokalizowane są źródła ciepła należy przewidzieć wszystkie 
prace budowalne, które doprowadzą do dostosowania tego pomieszczenia m.in. do 
zapisów Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom prawa w 
tym zakresie. 
 
 
Pytanie nr 2 
Kto ponosi koszty i ewentualne zyski z demontowanych materiałów - Wykonawca czy 

Zamawiający? 

 

Odpowiedź: 
Wszystkie elementy demontowane są własnością Wykonawcy 

 
 
 

Pytanie nr 3 
Prosimy o zamieszczenie rzutów pomieszczeń gdzie mają być montowane węzły 

pomp ciepła (oraz wymiary tych pomieszczeń). 

 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje jedynie uproszczoną inwentaryzacją dla budynków, którą 
zamieszcza wraz z odpowiedzią na pytania na stronie www. Inwestycja realizowana 
jest w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” i wykonanie dokumentacji projektowej 
budowalnej leży po stronie Wykonawcy a nie po stronie Zamawiającego. 
Inwentaryzacja budowalna jest częścią dokumentacji projektowej.   
 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o podanie zapotrzebowania cieplnego na CO/CWU dla budynków objętych 

postępowaniem. 

 

Odpowiedź: 

Informacje zawarte są w audytach energetycznych dla poszczególnych budynków. 

Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” i wykonanie 

dokumentacji projektowej budowalnej leży po stronie wykonawcy a nie po stronie 

Zamawiającego. 

 
 
Pytanie nr 5 
W związku z faktem iż obiekty są istniejące, prosimy o zgodę by prace poinstalacyjne 
budowlane związane np. z odtworzeniami typu glazura , terakota Wykonawca wykonał 
na bazie materiałów podobnych do istniejących, ale nie identycznych, gdyż często 
nierealnym jest znalezienie materiałów identycznych, które wbudowano lata temu- np. 
płytki ścienne czy podłogowe 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do propozycji jednak każdorazowo Wykonawca musi 

uzyskać zatwierdzenie materiału przed wbudowaniem go na budowie.  

 
 
Pytanie nr 6 
Co w przypadku gdy ekspertyza konstrukcyjna danych budynków nie pozwoli na 

montaż paneli PV na dachu owego budynku? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający konsultował z konstruktorem możliwość zamontowania instalacji PV na 

dachu obiektu przy ul. Warszawskiej i wstępnie uzyskał potwierdzenie możliwości 

technicznego zainstalowania projektowanej instalacji.   

 

 

Pytanie nr 7 
Proszę o potwierdzenie, że serwis pomp ciepła objęty będzie dodatkową umową 

serwisową? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości 

wykonania przedmiotu zamówienia — w tym na wykonane roboty budowlane  na okres 

60 miesięcy licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 



zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na wykonaną robotę budowlaną - w tym na 

wszystkie wykonane roboty oraz wszelkie dostarczone i wbudowane w ramach ich 

realizacji urządzenia, a także na inne elementy i wykorzystane materiały - na okres 60 

miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem oświadczenia gwarancyjnego. 

 

 

Pytanie nr 8 
Zapytanie ofertowe strona np 25- widnieje zapis, iż "Integralną częścią dokumentacji 

są audyty energetyczne oraz PFU (...) " brak wśród załączników dokumentacji 

zapytania ofertowego - proszę o niezwłoczne uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Wymienione dokumenty zostały opublikowane jako odrębne załączniki, dostępne są 

w bazie konkurencyjności oraz  na 

stronie http://www.parafiaarchaniolow.pl/parafialne/ogloszenie-o-przetargu/ 

 
 
Pytanie nr 9 
Na czym polegać ma modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej na ul. 
Warszawskiej 2? - Czy jedynie ma być to zakres w obrębie węzła pomp ciepła? 
 
Odpowiedź: 

Zakres rzeczowy został określony w zapytaniu ofertowym,  audytach energetycznych 

oraz Programie Funkcjonalno - użytkowym stanowiących załączniki do zapytania 

ofertowego 

 
 
Pytanie nr 10 
Gdzie zlokalizowana ma zostać instalacja fotowoltaiczna (dach, elewacja czy grunt) ? 

Jeśli dach (Warszawska 2) to jakie ma nachylenie dach oraz pokrycie? 

 

Odpowiedź: 

Na dachu, pokrycie blacha falista, nachylenie ok. 15 stopni.  

 

 

Pytanie nr 11 
Jakie jest PKOB obiektów objętych postępowaniem? 

 

Odpowiedź: 

Oba budynki to budynki niemieszkalne, w przypadku budynku kościoła parafialnego to 

pozostałe budynki niemieszklane. Obiekt przy ul. Warszawskiej to obiekt 

niemieszkalny handlowo – usługowy.  

 

 

Pytanie nr 12 
Czy zastosowane pompy ciepła maja być gruntowe czy powietrzne 
 
 



Odpowiedź: 

Gazowa powietrze/ woda z wymiennikiem lamelowym 
 

Pytanie nr 13 
Proszę o zapewnienie, iż Zamawiający na rozruch pomp ciepła zapewni paliwo 
gazowe? 
 
Odpowiedź: 

Obecnie w obu obiektach znajduje się przyłącze gazu i działające kotłownie gazowe.  
 
 
Pytanie nr 14 
Jaką długość przyłącza gazowego należy kalkulować do oferty 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną.  
 
 
Pytanie nr 15 
Proszę o potwierdzenie, iż w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi stacja 
redukcyjno- pomiarowa. 
 
Odpowiedź: 

Obecnie w obu obiektach znajduje się przyłącze gazu i działające kotłownie gazowe. 
Wszystkie roboty budowalne i instalacyjne muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.  
 
 
Pytanie nr 16 
Proszę o zmianę rysunków na odczytywalne  umieszczone w audytach, 
ponieważ  zamieszczone rysunki  są zamazane 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający umieszcza dodatkowo pliki uproszczonej inwentaryzacji na stronie www  
 
Pytanie nr 17 
Ocieplenie podłogi na gruncie w budynku  wielofunkcyjnym przy ul. Warszawskiej 2. 
Co z istniejącą podłogą , czy poz. dotyczy piwnic i parteru. Proszę o inwentaryzację 
pomieszczeń  i odpowiedź 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami audytu energetycznego budynku należy docieplać 754,74m 2 
podłogi na gruncie w budynku przy ul. Warszawskiej 2. Zapisy audytu dla tego obiektu 
wskazują również, że należy ocieplić podłogę na gruncie warstwą styropianu o 
grubości minimum 10cm i współczynniku lambda nie gorszym niż 0.038. Uwzględnić 
należy również ocieplenie ścian poniżej gruntu do głębokości 1m (około 130m2) w celu 
likwidacji mostków cieplnych. Zamawiający dysponuje jedynie uproszczoną 
inwentaryzacją dla budynków, którą zamieszcza wraz z odpowiedzią na pytania na 
stronie www. Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” i 
wykonanie dokumentacji projektowej budowalnej leży po stronie Wykonawcy a nie po 
stronie Zamawiającego. Inwentaryzacja budowalna jest częścią dokumentacji 
projektowej.   
 



 
 
Pytanie nr 18 
Co z witrażami istniejącymi  w kościele zabytkowym? 
 
Odpowiedź: 

Prace związane z witrażami w kościele parafialnym nie są przedmiotem tego 
postępowania. Proponuje się wymianę okien na nowe spełniające wytyczne WT2014 
na rok 2021 a tam gdzie jest to niemożliwe, zastosowanie dodatkowej szyby, 
zwiększającej izolacyjność przegrody szklanej. Dodatkowe szklenie należy montować 
w otworach okiennych.   
 

Pytanie nr 19 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stolarki okiennej 
i drzwiowej w obu obiektach 
 
Odpowiedź: 

Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” i wykonanie 
dokumentacji projektowej budowalnej leży po stronie Wykonawcy a nie po stronie 
Zamawiającego. Zestawienie stolarki jest częścią dokumentacji projektowej.   
 
 
Pytanie nr 20 
Modernizacja stropu w kościele i budynku  wielofunkcyjnym: czy Zamawiający 
wymaga  odtworzenia lub wykonania nowej podłogi użytkowej nad 
modernizowanymi  stropami 
 
Odpowiedź: 

Tak, zgodnie ze sztuką budowlaną.  
 
 
Pytanie nr 21 (pisownia pytania oryginalna) 
Jaki tynk zewnętrzny należy zastosować , co z elewacją frontową którą nie należy 
ocieplać  wskazania Konserwatora  powinna być pomalowana jakimi farbami  w 
budynku przy ul. Warszawskiej 2 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków ścianę frontową należy docieplać od 
wewnątrz. Cały zakres materiałowy w przypadku obu obiektów należy uzgodnić w 
projekcie budowalnym, który należy opracować i uzgodnić z Konserwatorem 
Zabytków. Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” i wykonanie 
dokumentacji projektowej budowalnej leży po stronie Wykonawcy a nie po stronie 
Zamawiającego.  
 
 
Pytanie nr 22 
Wpłynęła również prośba  o przedłużenie  terminu składania ofert o 14 dni  do dnia 
27.08.2019 r. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.08.2019 r. do godz. 17.30  

Termin otwarcia ofert:  17 sierpień 2019 r.  godz. 10.00  

 



 

Pytanie nr 23 
W PFU i audycie mowa jest o wymianie oświetlenia na LEDowe, w zapytaniu 
ofertowym przy punkcie dotyczącym zakresu brak mowy o oświetleniu. Prosimy o 
odpowiedź czy w zakres wchodzi wymiana oświetlenia. Jeśli postępowaniu podlega 
wymiana oświetlenia to proszę o informacje czy należy również kalkulować wymianę 
przewodów elektrycznych  (bez malowania).  
 
Odpowiedź: 

Tak, w przypadku obu budynków planowana jest wymiana oświetlenia. W przypadku 
budynku kościoła parafialnego należy przewidzieć ewentualne doprowadzenie 
instalacji do nowych punktów świetlnych dla miejsc niedoświetlonych. W przypadku 
oświetlenia istniejącego należy planować wymianę źródeł światła. W przypadku 
budynku przy ul. Warszawskie modernizacja obejmuje również wymianę instalacji 
elektrycznej wraz z rozdzielniami oraz wymianę opraw i źródeł światła wraz z 
wykonaniem niezbędnych prób i pomiarów. W robotach budowalnych nie należy 
uwzględniać malowania.  
 
 
 
 

Z poważaniem,

 
 
 
 

 

 

 

 

 


