
 

Skoroszyce, dnia 21 października 2022 r.  

Nr referencyjny: IP.IZ.271.8.2022.IBK 

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 (9) 

Na podstawie art. 284 ust. 2, 3, 4, i 6 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 ust. 1, 5, 7 zmienia 
jej treść   

 
Wniosek nr 4 o wyjaśnienie SWZ z dnia 27.09.2022 r. 

 
1. Prosimy o doprecyzowanie projektowanych warstw dla posadzki piwnicy. Na przekrojach 

oznaczono tylko posadzkę parteru i piętra.  
Odpowiedź: 
Posadzka na gruncie ustabilizowanym: 
„Od  góry” 
1) Warstwa wykończeniowa w zależności od pomieszczeń:  płytki ceramiczne terakotowe, 

panele podłogowe, wykładzina dywanowa, deska barlinecka na podkładzie – 2cm 
2) Posadzka cementowa zbrojona siatką lub zbrojeniem rozproszonym – 6cm 
3) Folia przeciwwilgociowa PE 
4) Styropian XPS  lub styrodur – min. 15cm. O lambda  min. 0,035 – 15cm 
5) Warstwa konstrukcyjna – 18cm 
6) Folia przeciwwilgociowa PE 
7) Grunt ustabilizowany 

 
 

Wniosek nr 7 o wyjaśnienie SWZ z dnia 12.10.2022 r. 

1. Zestawienie stolarki część 4 pozycje 49 i 50 wskazują okno EI 120 otwierane i uchylane. 
Producenci stolarki nie potrafią wykonać stolarki otwieranej o parametrach EI120. Proszę 
o potwierdzenie jaką stolarkę należy wycenić.  
Odpowiedź: 
Należy wykonać stolarkę odporności ogniowej EI120 
Uzupełnienie odpowiedź z dnia 14.10.2022 r.: 
W osi A rys. A2 okna winny być nieotwieralne i nieuchylne o odporności ogniowej jak ściana 
czyli EI120, ponieważ wielkość okien np. w poz. 50 powtarza się w projekcie to np. w osi 
H rys. A2 okna mogą i powinny być rozwieralne i uchylne i nie wymagają stolarki o 
odporności ogniowej. 
 



2. Zestawienie stolarki część 1 pozycje 10 i 11. Proszę o dokładane wskazanie gdzie należy 
zamontować niniejszą stolarkę. Prosimy o wskazanie na rzucie DW3 i DW3.2. Prosimy o 
skonkretyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany element pionowy boczny drzwi - 
zakreskowany skośnymi liniami.  
Odpowiedź: 
Pozycje 10 i 11 tj. Drzwi DW3 z holu głównego po. 0.3 do pom. 0.21. Przeszklenie DW 3.2 
z holu głównego po. 0.3 do pom. 0.21. 

Pionowy element zakreskowany – murowany (z materiału użytego do wykonania ścian 
nośnych i działowych) W projekcie z bloczków silikatowych. 

Wymiary przyjąć zgodnie z rysunkiem A2 projektu architektonicznego. Na rysunku wymiary 
podano w świetle murów. 

Powyższa stolarka nie wymaga uzyskania odporności ogniowej 

 
3. Czy stolarka drzwiowa ma być wykonana w całości jako przeszkolona czy mogą 

występować elementy wypełnienia panelem. 
Odpowiedź: 
Profile aluminiowe. Wypełnienia w całości przeszklone. 

 
Wniosek nr 8 o wyjaśnienie SWZ z dnia 13.10.2022 r. 

1. Prosimy o doprecyzowanie czy świetliki wchodzą w zakres zamówienia dla tego etapu, 
gdyż w przedmiarze nie zostały ujęte, a w poprzednim zestawieniu odpowiedzi w temacie 
świetlików nie padła odpowiedź o ich przeniesieniu do III etapu.  
Odpowiedź: 
Świetliki przeniesione zostały do Etapu III. 

 
2. Prosimy o doprecyzowanie czy doświetlenie piwnicy pustakami szklanymi wchodzi w 

zakres zamówienia dla tego etapu? Przedmiar wskazuje tylko doświetlenie kuchni płytami 
szklanymi.   
Odpowiedź: 
Doświetlenie piwnicy wchodzi w zakres II etapu. 
Uzupełnienie odpowiedź z dnia 14.10.2022 r: 
Pustaki szklane w pom. -1,13 o odporności EI120 (jak ściana zewnętrzna ). Ocieplenie 
(warstwa izolacyjna) ściany wełną szklaną niepalną. 
Jeżeli odległość ściany piwnicznej w osi B od istniejącego budynku będzie mniejsza niż 
8,0m - okna w pom. -1,22 należy zlikwidować lub przyjąć odporność EI120. 
Ten sam warunek  < 8,0m dot. pom. -1,27 - należy przyjąć odporność EI120. 
 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.  

 
                 Bernard Rudkowski  

                                                        /-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce 
     ……………………… 

     zatwierdzam  
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 21.10.2022 r.         


