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Bełchów, dnia 10.03.2022 r. 
 
Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Macieja Apostoła 
Adres: Bełchów 109A, 99-418 Bełchów 
gm. Nieborów, woj. łódzkie 
NIP: 8341293800 
REGON: 750038370 
Numer telefonu: (+48) 46 838 67 78 
Adres poczty elektronicznej (e-mail): kancelaria.parafiabelchow@gmail.com   
Adres strony internetowej prowadzonego przetargu:  https://parafiabelchow.pl/  
 
 

WYJAŚNIENIA NR 1 
treści Zapytania Ofertowego 

 
Informujemy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert 
na Generalne Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja 
Kościoła i Plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Macieja Apostoła w Bełchowie”. 
W związku z powyższym, wyjaśniamy co następuje: 
 
Pytanie nr 1 z dnia 07.03.2022: 
Czy Zamawiający dopuści modyfikację  rozdz. II litera c pkt I zapytania ofertowego i zmianę jego 
brzmienia na: 
„Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 
I. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dwa zamówienia, każde zamówienie 
polegające na wykonaniu robót budowlanych służących poprawie efektywności energetycznej 
obiektu sakralnego, będącego pod nadzorem konserwatora zabytków, o wartości każdego 
zamówienia nie mniejszej niż 2 mln zł brutto. Przy czym jedno  z zamówień obejmowało 
wykonanie co najmniej następujących robót: budowę źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła wraz 
z wykonaniem dolnego źródła (sondy pionowe) z niezbędną instalacją elektryczną i automatyką, 
montaż ogrzewania podłogowego wraz z wylewką jastrychu, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na LED, natomiast drugie 
zamówienie obejmowało wykonanie co najmniej następujących robót: budowę źródła ciepła w 
oparciu o pompy ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła (sondy pionowe) z niezbędną 
instalacją elektryczną i automatyką, montaż ogrzewania podłogowego wraz z wylewką jastrychu, 
montaż instalacji fotowoltaicznej.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia warunek opisany w rozdz. II litera c pkt I zapytania ofertowego na 
następujący: 
„Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 
I. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dwa zamówienia, każde zamówienie 
polegające na wykonaniu robót budowlanych służących poprawie efektywności energetycznej 
obiektu sakralnego, będącego pod nadzorem konserwatora zabytków, każde zamówienie o 
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wartości zamówienia nie mniejszej niż 2 mln zł brutto, w tym: jedno zamówienie obejmujące 
wykonanie co najmniej następujących robót: budowę źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła wraz 
z wykonaniem dolnego źródła (sondy pionowe) z niezbędną instalacją elektryczną i automatyką, 
montaż ogrzewania podłogowego wraz z wylewką jastrychu, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na LED oraz drugie 
zamówienie obejmujące wykonanie co najmniej następujących robót: budowę źródła ciepła w 
oparciu o pompy ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła (sondy pionowe) z niezbędną 
instalacją elektryczną i automatyką, montaż ogrzewania podłogowego wraz z wylewką jastrychu. 
 

Proboszcz 
ks. dr Paweł Staniszewski 

 


