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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   

Uzupełniając wyjaśnienia z dnia 05.08.2022 r., poniżej odpowiedzi na pytania  
 
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: 
Konstrukcja stropu, zgodnie z projektem, dostosowana jest do dodatkowego obciążenia 
poprzez instalację PV. W przypadku konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej, Zamawiający zleci jej wykonanie przed realizacją montażu ww. instalacji PV.   
 
Pytanie nr 15: 
Brak dookreślenia opisów urządzeń zabawowych (uwaga:  linarium 4,5m chyba za wysokie 
dla Przedszkolaków) 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Wysokość linarium dopasować systemowo do wieku przedszkolaków. 
 
Pytanie nr 20: 
Cokół, jaka ilość płyt granitowych/jaka wysokość – brak w przedmiarze robót 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Wysokość od 15cm do 78cm w zależności od miejsca cokół/ obudowa podestu schodowego/ 
schody. Ilość ok. 100m2 
 
 



Pytanie nr 21: 
Brak projektu na przyłącza elektryczne 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Przyłącze elektryczne wykonane zostanie odrębnym zleceniem po wykonaniu dokumentacji 
technicznej. 
 
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 12 sierpnia 2022 r., o godzinie 10:00 

2) nowy termin otwarcia ofert  nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022 r., o godzinie 10:30 

3) termin związania ofertą: 30 dni (do 10 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 
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Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 09.08.2022 r.         


