
 

Skoroszyce, dnia 7 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 I ZMIANA TREŚCI SWZ (6) 

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 19.09.2022 r. 
1. Prosimy o doprecyzowanie wysokości (Ho) świetlików od Sd3 do Sd5 oraz potwierdzenie 

wpisanych wysokości Sd1 i Sd2. 
Odpowiedź: 
Świetliki zgodnie z przyjętym rozwiązaniem producenta, o wysokości ok. 70cm od 
podstawy świetlika. Dopuszcza się również świetliki o mniejszej wysokości – z wyraźnym 
spadkiem pokrycia 
 

2. Prosimy o informację czy w przypadku świetlików dopuszcza się zmianę szkła akrylowego 
na poliwęglan, tańszy i bardziej dostępny materiał. 
Odpowiedź: 
Projektant dopuszcza rozwiązanie z poliwęglanu pod warunkiem zachowania, iż będzie to 
poliwęglan zbliżony do litego, bezbarwnego i zostanie przekazany do akceptacji Inwestora 
i Projektanta. 
 

3. Z uwagi na występujące rozbieżności w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego 
pomiędzy SWZ PKT. 28 a wzorem formularza ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie, jakie 
wadium należy wnieść w przedmiotowym postępowaniu. W SWZ jest wadium w wysokości 
100 000,00 PLN, natomiast w formularzu ofertowym jest zapis: „ Wadium w kwocie 
120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w for-
mie:…”.  
Odpowiedź: 
Należy wnieść wadium w wysokości zgodnej z podaną kwotą w ogłoszeniu tj. 100 000,00 
zł (słownie: sto tysięcy złotych). Formularz ofertowy jest edytowalny, stąd należy zmienić 
kwotę wniesionego wadium. 
 

4. Prosimy o dosłanie rzutu i/lub specyfikacji wykończenia ścian wewnętrznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje takim rzutem. 
Tynki i okładziny wewnętrzne 
Tynki – ściany i stropy "ceglane" tynki kat IV o grubości 1,5 cm + gładź gipsowa  



Tynkowanie sufitów – zasadniczo w pomieszczeniach szpachlowane i szlifowane płyty 
gipsowo-kartonowe GKF, w pomieszczeniach "mokrych" typu odpornego na wodę i parę 
wodną (GKFI).  
Styki krawędziowe materiałów różnych (np. tynk-płyta GK) z zastosowaniem 
kontrolowanych pęknięć (np. za pomocą bibuły japońskiej). 
Malowania wewnętrzne 
Zasadniczo wodorozcieńczalna, półmatowa, lateksowa farba akrylowa - ściany i sufity 
wewnętrzne pomieszczeń „suchych” w tym korytarzy.  
Przed 2-krotnym malowaniem surową powierzchnię zagruntować farbą Kolorystyka wg 
systemów kolorów  
Przy ścianach narażonych na stały kontakt z wodą zastosować klasę powierzchni 
wodoszczelnych, przy ścianach narażonych na opryskiwanie wodą zastosować  
klasę powierzchni odtrącających wodę. 
 

5. Prosimy o dosłanie rzutu i/lub specyfikacji wykończenia sufitów. 
Odpowiedź: 
Tynkowanie sufitów – zasadniczo w pomieszczeniach szpachlowane i szlifowane płyty 
gipsowo-kartonowe GKF, w pomieszczeniach "mokrych" typu odpornego na wodę i parę 
wodną (GKFI). Styki krawędziowe materiałów różnych (np. tynk-płyta GK)  
z zastosowaniem kontrolowanych pęknięć (np. za pomocą bibuły japońskiej). 
Malowania wewnętrzne 
Zasadniczo wodorozcieńczalna, półmatowa, lateksowa farba akrylowa - ściany i sufity 
wewnętrzne pomieszczeń „suchych” w tym korytarzy.  
Przed 2-krotnym malowaniem surową powierzchnię zagruntować farbą Kolorystyka wg 
systemów kolorów. Przy ścianach narażonych na stały kontakt z wodą zastosować klasę 
powierzchni wodoszczelnych, przy ścianach narażonych na opryskiwanie wodą 
zastosować klasę powierzchni odtrącających wodę. 

 
6. Prosimy o dołączenie zestawienia wysokości pomieszczeń. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada ww. opracowania. Pomieszczenia piwniczne zasadniczo 254cm. 
Pomieszczenia przyziemia –pomieszczenia kuchni 330cm, pozostałe 296cm. 
Pomieszczenia I piętra zasadniczo 310cm. Odsyłamy również do przekrojów  podłużnych 
A-A i B-B – rys. A5 PW. 

Wniosek nr 2 o wyjaśnienie SWZ z dnia 19.09.2022 r. wraz z odpowiedziami 

1. W zestawieniu stolarki drzwi Dw5 są drzwiami ewakuacyjnymi? Jeżeli tak, prosimy o infor-
mację jaki ma być rodzaj zamka np. B lub D, oraz jaki rodzaj klamki, np. klamko-klamka, 
klamko-dźwignia? 
Odpowiedź: 
Minimalny czas oporu KLASA B – 3 min. Funkcja paniczna (klamko dźwignia). 
 

2. W zestawieniu stolarki drzwi Dw6 i Dw7 opisane są jako drzwi z naświetlem, z tym że tylko 
drzwi Dw7 opisane mają, że naświetle ma być ze szkła matowego. Czy Dw6 ma również 
mieć naświetle ze szkła matowego czy np. ma być to portal z płyty? Czy doszło do pomyłki 
i Dw6 i Dw7 mają mieć takie samo naświetle typu portal? Prosimy o doprecyzowanie.  
Odpowiedź: 
DW7 szyby w drzwiach matowe, naświetle bezbarwne, DW6 szyby w drzwiach i  naświetlu 
bezbarwne 
 

3. W zestawieniu stolarki Dw6 zgodnie z uwagami projektuje się je z dolnym nawiewem oraz 
z wygłuszeniem. Nie ma możliwości zrobienia w takiej konfiguracji, gdyż to się wzajemnie 
wyklucza. Prosimy o doprecyzowanie czy ma być nawiew czy wygłuszenie. 
Odpowiedź: 
Współczynnik wygłuszenia 35db. Można zrezygnować z tulei nawiewowych. 



4. Prosimy o doprecyzowania wykończenia drzwi pod nazwą „Dąb kalifornia”- jest to okleina? 
Jaki kolor, rozłożenie słoi, bez słoi? Prosimy o dołączenie zdjęcia poglądowego lub do-
kładny opis. 
Odpowiedź: 
Poniżej zdjęcie poglądowe. Szczegółowo kolorystyka wybrana zostanie po wyborze pro-
ducenta drzwi i posiadanych przez niego oklein - Jasny dąb. 

 
 

5. Prosimy o informację czy drzwi Dw6 i Dw7 mają być przylgowe czy bezprzylgowe?  
Odpowiedź: 
Bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami. 
 

6. W zestawieniu drzwi Dw8 projektowane są jako dymoszczelne oraz z nawietrznikiem i wy-
wietrznikiem. Są to elementy które się wzajemnie wykluczają. Prosimy o doprecyzowanie 
paramentów projektowanych drzwi.  
Odpowiedź: 
Drzwi do pomieszczeń technicznych z tulejami.  
Tam, gdzie są wymagane EIS30 bez tulei w drzwiach. 
 

7. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wahadłowe 
Dw15. Brak informacji w wyrobie oraz uwagach.  
Odpowiedź: 
Drzwi wahadłowe Dw15 z płyt HPL z odbojnicami. Drzwi powinny być przystosowane dla 
osób ze specjalnymi potrzebami. 
 

8. Prosimy o doprecyzowanie czy drzwi Dw21 projektowane jako docieplone będą funkcjo-
nować jako drzwi zewnętrzne, stąd to docieplenie? Jeśli tak, prosimy o podanie współ-
czynnikach izolacyjności.  
Odpowiedź:  
Drzwi do chłodni izolowane lub wbudowane w gotową chłodnię. Zgodnie z zaleceniami 
producenta chłodni i ich przeznaczeniem 



·         komory chłodnicze, zakres temp.: od 0 do +10°C, w tym komory chłodnicze, tzw. 
okołozerowe, o temp.: od –1 do +1°C, 
·         komory mroźnicze, zakres temp.: od –5 do –10°C, 
·         komory mroźnicze, tzw. standardowe, zakres temp.: od –18 do –25°C, 
·         komory mroźnicze głębokiego mrożenia, temp.: –30°C i niższe, 
·         komory z atmosferą kontrolowaną. 
 

9. Prosimy o informację czy w przypadku, gdy projektowane drzwi metalowe nie mają poda-
nego rodzaju ościeżnic można przyjąć kątowe? Czy projektant przewiduje inne? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że można przyjąć kątowe. 
 

10. Prosimy o informację z jakiego drewna należy wycenić drzwi, np. sosna, meranti, dąb? 
Odpowiedź: 
W związku z brakiem dokładnego wskazania, o które drzwi chodzi, Zamawiający informuje, 
że większość drzwi reprezentacyjnych jest opisana jako aluminowa, natomiast drzwi do 
pomieszczeń technicznych – okleina. 
 

11. Prosimy o informację Czy zamiast tulei wentylacyjnych Zamawiający dopuszcza wykona-
nie podcięć wentylacyjnych?  
Odpowiedź: 
Jeśli pytanie dot. tulei w drzwiach – projektant dopuszcza możliwość zastosowania podcięć 
(otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2). 
 

12. Prosimy o doprecyzowanie czy w drzwiach DW7 projektowana szyba matowa ma być tylko 
w naświetlu czy także w skrzydle? 
Odpowiedź: 
DW7 szyby w drzwiach matowe, naświetle bezbarwne 
 

Wniosek nr 3 o wyjaśnienie SWZ z dnia 22.09.2022 r. 
 

1. W udzielonych odpowiedziach jest rozbieżność dotycząca pozycji nr 81 w przedmiarze – 
Dostawa i montaż łamaczy światła. Łamacze te występują w „nowym” przedmiarze i 
jednocześnie w odpowiedziach z 19 września Zamawiający informuje że będą one zlecone 
do realizacji w kolejnym etapie. Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy ująć łama-
cze światła w wycenie w tym przetargu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 
 

2. Z jakiego materiału mają być podokienniki wewnętrzne? - pozycja 63 w przedmiarze 
Odpowiedź: Konglomerat lub drewno. Narożniki zaokrąglone. Zmywalne. 
 

3. Z jakiego materiału mają być podokienniki zewnętrzne? - pozycja 64 w przedmiarze 
Odpowiedź: Blacha cynkowa lub ocynkowana. 
 

4. Jaki rodzaj tynku cienkowarstwowego należy wycenić na elewacji? W Przedmiarze jest 
tynk silikatowy, wg opisu technicznego tynk akrylowy lub mineralny. 
Odpowiedź: Silikatowy. 
 

5. Czy wpusty dachowe (pozycja 108) mają być podgrzewane? 
Odpowiedź: Mogą być podgrzewane. 
  

6. W przedmiarze jest policzony tylko strop piętra (poz 115). Brakuje powierzchni stropu nad 
piwnicą około 270m2 i nad parterem około 820m2. Prosimy o korektę przedmiaru.  
Odpowiedź:  
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 
 



 
7. Wg informacji od dostawców dyli szklanych VITROLIT nie da się wykonać ich w klasie 

ognioodporności EI120. Proszę o podanie przykładowego producenta, który ma w ofercie 
takie dyle szklane.  
Odpowiedź:  
W przypadku braku na rynku dyli szklanych o takich parametrach można je zastąpić pu-
stakami szklanymi o odporności EI120 lub stolarką typu fix, o szkle zabarwionym mlecz-
nym, przeziernym o odporności p.poż. EI120 
 

8. Wg zestawienia stolarki drzwi Dz1-Dz3 oraz Dz5 mają być antywłamaniowe i otwieranie 
automatycznie. Wg dostawcy stolarki jedno drugie wyklucza i nie da się wykonać takiej 
stolarki. Proszę o określenie, który parametr jest dla Zamawiającego istotny? 
Odpowiedź: Otwierane automatycznie. 
 

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w świetlikach dachowych zamiast szkła akry-
lowego wypełnienie z poliwęglanu?  
Odpowiedź: Może być wypełnienie z poliwęglanu – przeziernego. 
 

10. Wg rysunku PTKW-00 – ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ jest zaprojektowane 62 
199,5 kg zbrojenia, w przedmiarze jest tylko około 20 000 kg (pozycja 122 i 139) . Prosimy 
o korektę obmiaru.  
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 
 

11. Prosimy o informację jaki zakres został wykonamy na etapie I ? 
Odpowiedź: 
I etap obejmuje: parter ze stropem, podposadzkowa instalacja kanalizacji sanitarnej w piw-
nicy i na parterze oraz  w części parterowej budynku, przepompownię w piwnicy, kanaliza-
cję deszczową odprowadzającą wodę z dachu, przebudowę przyłącza gazowego do ist-
niejącego budynku szkoły oraz odgrom w ławach fundamentowych. 
 

Wniosek nr 4 o wyjaśnienie SWZ z dnia 27.09.2022 r. 
 

1. Prosimy o dołączenie rzutu słupa żelbetowego o oznaczeniu S501. 
Odpowiedź: 
Taki rysunek znajduje się na arkuszu nr PTKW-54 
WAŻNE: 
W osi nr 9 znajdują się dwa słupy : jeden na przecięciu z osią C'' a drugi pomiędzy 
D/E. Ich prawidłowe wymiary to 24x32 a nie jak to jest błędnie opisane jako 24x25, 
proszę skorygować a jeżeli są już wykonane na 24x25 to konstrukcyjnie pasują 
także. 
  

2. Prosimy o doprecyzowanie projektowanych warstw dla posadzki piwnicy. Na przekrojach 
oznaczono tylko posadzkę parteru i piętra.  
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 
 

Wniosek nr 5 o wyjaśnienie SWZ z dnia 30.09.2022 r. 
 

1. Prosimy o doprecyzowanie czy elementami doświetlającymi kuchnię na parterze oraz piw-
nicę mają być panele szklane Vitrolit czy pustaki szklane Vitroblok? Prosimy o dołączenie 
ich specyfikacji. Prosimy również o rozpatrzenie przyjęcia ich odporności ogniowej ei60 
zamiast EI120. 
Odpowiedź: 
Elementy doświetlające kuchnię na parterze  oraz piwnicę powinny być wykonane  
z zachowaniem specyfikacji: materiał przezierny, nie otwieralny, nie uchylny, stanowiący 



doświetlenie miejsc pracy, współczynnik przenikania ciepła  0,9 W/m2k., pomieszczenie 
ogrzewane > 16 stC., EI120. 
Zamawiający może rozpatrzeć wszelkie inne możliwości rodzajów odporności ogniowej 
pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciw pożarowych, które zawierać będzie inne zabezpieczenie odporności 
ogniowej. Na dziś dokumentacja projektowa ma uzgodnienie rzeczoznawcy ds. p.poż. jak 
opisano powyżej.   

 
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 18 października 2022 r., o godz. 10:00  
 nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2022 r., o godz. 10:30 
 nowy termin związania ofertą: od dnia 18 października 2022 do 16 listopada 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. 
 
 

      
 

     ……………………… 
     zatwierdzam  

 
 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 07.10.2022 r.         
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