
 

Skoroszyce, dnia 6 września 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 I ZMIANA TREŚCI SWZ (2) 

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 i 7 zmienia 
jej treść   

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 16.08.2022 r. 
Pytania 
1. Zgodnie z wcześniej udzielonymi wyjaśnieniami ( do 2-go przetargu) prosimy o dokładne 

określenie jakie konkretnie wyposażenie należy dostarczyć ująć w ofercie - rodzaj, 
parametry i ilość. 

2. Czy wyposażenie pomieszczeń kuchennych, magazynowych, pralni, mroźni, chłodni i 
innych wchodzą w zakres zamówienia - czy nie jest wymagany projekt technologiczny. 
Ogólnie - jaki sprzęt/urządzenia i o jakich parametrach wchodzą w zakres zamówienia - 
zestawienie rodzajowe i ilościowe. 

 
Wniosek nr 2 o wyjaśnienie SWZ z dnia 22.08.2022 r. 

Pytania 
1. Prosimy o rysunki i opis dla n/w: 

- cztery box’y o wym. 8m x 2,5m  do ćwiczeń sensorycznych oraz skład zabawek H=2,0m 
ścianki drewniane dach płaski 
- ogrodzenie placu zabaw H= 180cm, systemowe metalowe, pełne z paneli metalowych 
poziomych. Do H=80cm opierzenie pełne drewniane, z desek struganych, barwa naturalna 
=95m 
- bramka automatyczna L =350m oraz 3 x bramki rozwierane L=1,0m 
- ogrodzenie H=1,50 m zaplecza Systemowe z paneli ocynkowanych pionowych, ażurowe- 
kratowych. L=76,0 m, w tym: bram L= 2x3,50m rozwierana automatycznie bramki L= 3x1,0 
m rozwierane Barwa: RAL 1021- żółty kadmowy. 

z dokładną lokalizacją w terenie 
2. prosimy o rysunki - przekroje poprzeczne między osiami 2'-3',  5'-6, 7-8 
 

Wniosek nr 3 o wyjaśnienie SWZ z dnia 05.09.2022 r. 
Pytania: 
1. Wg przedmiaru robót w zakresie jest wykonanie Zagospodarowania terenu (dział 4). 

Prosimy o udostępnienie części graficznej projektu dla tego zakresu. 
2. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych urządzeń placu zabaw jakie należy 

dostarczyć i zamontować. 



3. Prosimy o wskazanie ilości oraz parametry techniczne dla elementów mała architektura tj: 
ławki, kosze itp. jakie należy dostarczyć i zamontować. 

4. Czy w zakresie przetargu jest również dostawa i montaż mebli, sprzętów, technologii 
kuchni dla wszystkich pomieszczeń? Brak tych pozycji w przedmiarach. Dodatkowo zakres 
ten (załącznik nr 4 do O.T. punkty 5.6 – 12) nie precyzyjnie opisuje zakres i parametry 
techniczne wyposażenia, co uniemożliwia przygotowanie rzetelnej wyceny. Prosimy o 
przygotowanie odrębnego zestawienia z wyposażeniem jakie należy wycenić w 
przedmiotowym przetargu. Dokument ten będzie bardzo pomocny Oferentom i dokładnie 
opisze zakres na etapie przygotowania oferty. 

5. Wg Opisu Technicznego (O.T.) wyposażenia (mebli) jest mniej niż na rzutach. Prosimy o 
informację czy Wykonawca ma się sugerować O.T. czy rzutami? 

6. W O.T. i na rzutach brak wyposażenia meblowego w pom. 0.22 i 0.21 (Jadalnia), czy 
pomieszczenia te mają być bez wyposażenia meblowego? 

7. Czy zabudowy meblowe np. w pom. 0.39 lub 0.41 również są w zakresie przetargu? 
 

 
 
 
Odpowiedź na pytania z wniosków nr 1, 2 i 3: 
 

Zamawiający informuje, że zmienia przedmiot zamówienia wyodrębniając zadania, które będą 

realizowane w III etapie. Zakres prac, które wyodrębniono do realizacji w kolejnym III etapie 

opisano szczegółowo w załączniku do wyjaśnień w pliku pod nazwą: „III etap budowy 

przedszkola-zakres prac.pdf”, natomiast zakres prac do wykonania w bieżącym postępowaniu 

określono w załączonym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  Pytania zawarte w powyższych 

wnioskach obejmują etap III zadania, czyli poza zakresem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 
 

Wniosek nr 4 o wyjaśnienie SWZ z dnia 06.09.2022 r. 
Pytania: 
1. Prosimy o informację czy wszystkie roboty zewnętrzne związane z kanalizacją sanitarna, 

technologiczną i pozostałymi przyłączami są poza zakresem postępowania. Jeżeli jednak 
należy je wycenić to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.  

2. Na projekcie PZT przedstawiono umiejscowienie projektowanej Stacji trafo. W projekcie 
instalacji elektrycznych brak w opisie i projekcie. Czy stacja trafo podlega wycenie? Jeżeli 
tak prosimy o przedstawienie projektu oraz danych technicznych stacji trafo. 

3. Prosimy o informację czy koszty serwisów i przeglądów urządzeń w trakcie gwarancji są 
po stronie Oferenta? 

 



Odpowiedź na pytania z wniosku nr 4: 
1. Roboty zewnętrzne związane z budową przyłączy wykonane zostaną w I etapie budowy 

przedszkola lub zlecone zostaną odrębną umową. 
2. Przedmiotowe postępowanie nie dotyczy budowy stacji trafo. 
3. Koszty serwisów i przeglądów urządzeń w trakcie gwarancji są po stronie Oferenta. 

 
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, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zmianie ulegają terminy 
składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:  

 
 nowy termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2022 r., o godz. 10:00  
 nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2022 r., o godz. 10:30 
 nowy termin związania ofertą: od dnia 22 września 2022 do 21 października 2022 r.   

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższa zmiana treści SWZ 
stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców. 
 
 

     Z up. Wójta 
     Bernard Rudkowski  

 
     /-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 

     ……………………… 
     zatwierdzam  

 
 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 07.09.2022 r.         


