
Skoroszyce, 2019.06.25 

ZP.271.5.2019.IBK 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach – etap I” 

– wyjaśnienia treści SIWZ 

– zmiana treści SIWZ. 

  

1. Na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

 Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 25 czerwca 2019 r. :  

Pytanie: 

„Proszę o udzielenie informacji dot. zadania: "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży    

Pożarnej w Skoroszycach – etap I”- czy należy wyceniać na tym etapie koszt przełożenia 

kabla energetycznego i wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym.” 

 
 Tak. Należy wykonać przebudowę kabla energetycznego (projekt zagospodarowania terenu 

 (rys. nr 1a w PB), roboty określone w przedmiarze robót branży IE jako: dział 1.11 - 

 przebudowa kabla NN,  pozycje 96 – 104) oraz wykonać instalację odgromową wraz z 

 uziomem otokowym (roboty określone w przedmiarze robót w dziale 1.7. branży 

 elektrycznej, poz. 58-63) 

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

1) Punkt  SIWZ -  3. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1, otrzymuje brzmienie:  

 
„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego:  

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach – etap I” 

Zakres projektowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę remizy dla ochotniczej straży 

Pożarnej w Skoroszycach. Na parterze budynku wydzielono część garażowo – 

magazynową z wieżą do suszenia węży oraz część higieniczno – sanitarną z pokojem 



biurowym. Na poddaszu, nad częścią higieniczno – sanitarną wydzielono pomieszczenia 

do spotkań i szkoleń orz zebrań w sytuacjach kryzysowych. 

Teren, na którym budowany będzie budynek położony jest w Skoroszycach, przy ulicy 

Braterstwa Broni, na działce nr 205/2, k.m 5, o powierzchni 0,41 ha.  

Etap I zadania obejmuje budowę budynku remizy OSP w stanie surowym otwartym, w 

tym wykonanie robót ziemnych, robót fundamentowych, murowych, stropy i daszki oraz 

konstrukcję i pokrycie dachu określone w przedmiarze robót jako dział 1.1. (podziały 

1.1.1 – 1.1.5, pozycja 1 – 96).  

Nadto należy wykonać: przebudowę kabla energetycznego, który doprowadzony jest 

do działki oznaczonej nr geodezyjnym 208/23, której właścicielem jest Gmina Skoroszyce 

– roboty związane z realizacją tej części określone zostały w przedmiarze robót branży IE 

jako: dział 1.11 - przebudowa kabla NN,  pozycje 96 – 104 oraz wykonać instalację 

odgromową i uziemienia (roboty określone w przedmiarze robót w dziale 1.7. branży 

elektrycznej, poz. 58-63) 

 

 Pozostały zakres wykonywany będzie w kolejnych etapach. 

Szczegółowy zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

  

Obsługę geodezyjną,  opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do 

stanu pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania 

robót.  W zakresie Wykonawcy jest   wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej (w 4-ch egz.).  Inwentaryzację  należy wykonać wraz z zestawieniem 

ilości podstawowych robót (powierzchnie, kubatura, powierzchnia dachu i inne).   

 

2) Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku 

dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych zamawiający przedłuża termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

W związku z tym w części 16 SIWZ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT  

a) Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie: 



„Miejsce i termin składania ofert :  

Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17; sekretariat – pok. nr  16 

(I piętro),  

 – do dnia 8 lipca 2019 r. do godziny 10:00. 
 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 
                                                                                                               Gmina Skoroszyce 
                                                                                                               ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                                               48-320 Skoroszyce  

 
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

 
Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach – etap I 

Nie otwierać przed dniem: 08.07.2019 r. do 10:15 
 

b) pkt.16.2. otrzymuje brzmienie: 

 „Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
          – Urząd Gminy w Skoroszycach,  
     pokój nr 11 (I piętro)  
     w dniu 08.07.2019 r. o godzinie 10:15” 

 

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie. 
Numer zmienionego ogłoszenia: 540127759-N-2019 z dnia 25-06-2019 r. oraz  
Numer zmienionego ogłoszenia: 540127780-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.  

Uwaga: 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.  

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych do SIWZ niniejszym dokumentem. 

Termin złożenia oferty wraz z wadium zostaje przesunięty na dzień 08.07.2019 godz. 

10.00 

        Zatwierdzam                                                                                                             

                 Barbara Dybczak 
       /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 25.06.2019 r.  


