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Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „II Etap budowy przedszkola w 

Skoroszycach wraz z wyposażeniem”  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (1) 

Na podstawie art. 284 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), 
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 
zamówienia dla przedmiotowego postepowania oraz na podstawie art. 286 zmienia jej treść   

Pytanie nr 1: 
Jaka winda i jakie parametry, dane techniczne 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Winda hydrauliczna zapewniająca obsługę osób o specjalnych potrzebach poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, o udźwigi min. 400kg 
 
Pytanie nr 2: 
Jakie pustaki szklane na naświetla – jakie parametry 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Pustaki szklane o odporności EI120 
Przykładowe: https://www.luksfer.pl/pl/p/Pustak-szklany-EI-120-Luksfery-ognioodporne/644 
 
Pytanie nr 3: 
Ścianki systemowe w łazienkach – jakiej wysokości (w przedszkolach powinny być niższe?)   
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Systemowe, np. Alsanit. H całkowita 140cm do 150cm . Prześwit nad podłogą 17cm. Drzwi 
wahadłowe. Wykonane z płyty laminowanej. 
 
Pytanie nr 4: 
Jakie parametry wełny na ocieplenie elewacji i wełny w pozostałych przegrodach budowlanych 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Elewacje wełna skalna o lambda 0,033 do 0,034 W/m2K 
Pozostałe warstwy wełna skalna np. Superrock o lambda 0,034 W/m2K 
 
Pytanie nr 5: 
Jakie parametry materiałów pokrywczych – papa, membrana 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z rys. A5 PW OPIS WARSTW 
 
 



Pytanie nr 6: 
Jaki tynk na elewacje – mineralny czy akrylowy, jaka faktura 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zgodnie z rys. A5 PW opis warstw. Tynk silikatowy. faktura gładka. 
 
Pytanie nr 7: 
Łamacze światła – brak rysunków i opisu 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Lamele oraz prowadnice wykonane z ekstrudowanego aluminium zapewniające lekkość i 
wytrzymałość konstrukcji. System stały wykonany z kształtowników 100 do 300mm,przy kącie 
nachylenia 0 do 45st, posiadający możliwość mocowania do fasady, ściany nośnej lub okien. 
np. firma Krajewski  
 
Pytanie nr 8: 
Jaka wykładzina dywanowa – parametry 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Wykładzina dywanowa flokowana, antypoślizgowa, antyalergiczna np. Forbo Colour 
 
Pytanie nr 9: 
Z jakiego materiału podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Wewnętrzne laminowane lub PVC, zmywalne. Zewnętrzne z blachy cynkowej, malowane lub 
barwione w dostosowaniu do koloru stolarki okiennej. 
 
Pytanie nr 10: 
Dotyczy świetlików dachowych - Czy można wykonać klapy dymowe o świetle otworu w dachu 
1000x1200mm a nie 800x1200mm. 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
TAK 
 
Pytanie nr 11: 
Czy można wykonać pokrycia świetlików i klap z poliwęglanu wielokomorowego a nie ze szkła 
akrylowego - lepsze parametry cieplne U - zaprojektowany współczynnik U=1,9 W/m2K (wg 
producentów to stanowczo za mało) Świetliki z kwaterą uchylną proponujemy jako pasma 
świetlne łukowe, co za tym idzie tam również szkło akrylowe odpada i współczynnik U j.w. 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
TAK 
 
Pytanie nr 12: 
Nawiązując do udzielonych w 1-szym ogłoszonym przetargu na II etap Przedszkola - 
wyjaśnienia nr 3 z dnia 13.05.2022 r – proszę o podanie konkretnego zamiennika dla płyt 
szklanych Vitrolit 500/40. 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Pustaki szklane o odporności EI120. Przykładowo: https://www.luksfer.pl/pl/p/Pustak-szklany-
EI-120-Luksfery-ognioodporne/644 lub Stolarka typu fix, o szkle zabarwionym mlecznym, 
przeziernym o odporności p.poż. EI120 
 
Pytanie nr 13: 
Dot. części elektrycznej dotyczącej wykonania instalacji solarnej na dachu: (wytłuszczone i 
podkreślone) Poz. 543 przedmiaru - „Montaż instalacji PV o mocy min 30kWp. W kalkulacji 
należy uwzględnić : -  instalację zasilającą oraz uziemiającą wraz z doborem przewodów, - 
sprawdzenie i ewentualne dostosowanie konstrukcji stropu do dodatkowego 
obciążenia, opinię i uzgodnienie  zakresie p-poż , montaż konstrukcji i paneli , montaż 
falownika, zgłoszenie i uruchomienie instalacji , serwis gwarancyjny, dostosowanie ochrony 
odgromowej budynku do montażu instalacji PV” . W/w sprawdzenie konstrukcji i ewentualne 
adaptacje konstrukcyjne powinien dokonać Projektant Konstrukcji.   Ponadto instalacja 
fotowoltaiczna nie jest to uwzględniona w projekcie elektrycznym ani w STWiORB. 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 



Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie. 
 
Pytanie nr 14: 
Brak rysunków - przekrojów poprzecznych budynku 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Należy korzystać z rys. nr A5 
 
Pytanie nr 15: 
Brak dookreślenia opisów urządzeń zabawowych (uwaga:  linarium 4,5m chyba za wysokie 
dla Przedszkolaków) 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie. 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o rysunki ogrodzeń, bram i bramek, co z zasilaniem elektrycznym do bram 
automatycznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zasilanie bram automatycznych pozalicznikowe. Na tą chwilę nie ma rysunków wykonawczych 
ogrodzeń. Zamawiający podczas realizacji wybierze kolor ogrodzenia. 
 
Pytanie nr 17: 
Do wykonanie ogrodu zimowego konieczny jest projekt wykonawczy, szczegóły wykonawcze. 
Jakie balustrady szklane na dachu ( zwieńczenie i zabezpieczenie dachu zielonego pełną 
balustrada szklaną) – jaka ilość – (czy wokół całego zielonego dachu – czy mają być 
zamontowane furtki) - brak w przedmiarze. 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Wokół całego zielonego dachu na Hmin =110cm, szkło bezpieczne min. P2 , bezspoinowe, 
przezierne. 
       
Pytanie nr 18: 
Zwracamy uwagę na sens wykonanie ogrodu zielonego na dachu – przykład ostatnio 
występujących upałów – będzie to bardzo duże utrudnienie dla obsługi Przedszkola. Czy 
ewentualnie nie wykonać nawierzchni sztucznej. W przypadku utrzymania nawierzchni 
naturalnej koniecznym będzie doprojektowanie instalacji wody do nawadniania czy też 
podlewania trawnika. 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Projektant uważa, iż zastosowanie nawierzchni sztucznych wyklucza ideę zielni o która mają 
dbać dzieci w ramach rozwoju ogólnego. W ramach zastosowania dachu zielonego należy 
zastosować również gatunki roślinności zimozielonej oraz zapewnić dostęp do wody bieżącej 
do celów utrzymania zieleni 
 
Pytanie nr 19: 
Jakie podłoże pod posadzki w części na parterze (część niepodpiwniczona) czy ma być 
zbrojone – na przekroju podłużnym pokazane jako strop nad piwnicą – brak w przedmiarze 
robót 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zgodnie z rys. A5, PTKW – 55, PTKW – 56, PTKW – 57. PTKW – 58,  
 
Pytanie nr 20: 
Cokół, jaka ilość płyt granitowych/jaka wysokość – brak w przedmiarze robót 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie. 
 
Pytanie nr 21: 
Brak projektu na przyłącza elektryczne 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie. 
 



Pytanie nr 22: 
Brak rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej – w tym podłączenia rur 
spustowych, odwodnienia nawierzchni utwardzonych, placów zabaw  - brak w przedmiarze 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w I etapie. 
 
Pytanie nr 23: 
Czy wszystkie naświetla do części podpiwniczonej – otwory w ścianach piwnic - mają być 
wypełnione pustakami szklanymi REI 120 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
EI120 Tylko w tych otworach doświetlających, które są zlokalizowane w ścianie, która < 8,0m 
od ściany istniejącego budynku szkoły (można zastąpić stolarką fix EI120) 
 
Pytanie nr 24: 
Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli, urządzeń, itp. Wyszczególnionych  
w projekcie technicznym – stoliki, szafki, leżaki, wieszaki, boksy, biurka, lodówki, półki, lustra, 
suszarki do rąk…….? 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
TAK 
 
Zamawiający informuje, że w zamieszczonej na stronie internetowej postępowania, 
specyfikacji warunków zmówienia w punkcie 28 ppkt 1 błędnie wpisano wartość wymaganego 
wadium, które w ogłoszeniu o zamówieniu określono na wartość 100 000,00 zł. 
W związku z tym punkt 28 ppkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100.).” 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.  

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.  

W związku z powyższym, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą następująco: 

1) nowy termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r., o godzinie 10:00 

2) nowy termin otwarcia ofert  nastąpi w dniu 10 sierpnia 2022 r., o godzinie 10:30 

3) termin związania ofertą: 30 dni (do 8 września 2022 r.) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany 
treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe zmiany 
stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców. 
 

     Z up. Wójta 
     Bernard Rudkowski  

 
     /-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 

     ……………………… 
     zatwierdzam  

 
 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 05.08.2022 r.         


