
 

Skoroszyce, dnia 14 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 (7) 

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 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 zamieścił zaktualizowany przedmiar. Poz. 81 została przeniesiona do III 
etapu. Dodatkowo informujemy, że z przedmiaru zostały  usunięte pozycje dot. 
przepompowni, instalacji odgromowej w fundamentach, łamaczy światła.    
 

2. W przedmiarze jest policzony tylko strop piętra (poz 115). Brakuje powierzchni stropu nad 
piwnicą około 270 m2 i nad parterem około 820 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w przedmiarze są prawidłowe wartości. Zamawiający 
przypomina, że realizowany jest I etap inwestycji obejmujący parter ze stropem, 
podposadzkowa instalacja kanalizacji sanitarnej w piwnicy i na parterze oraz  w części 
parterowej budynku, przepompownię w piwnicy, część kanalizacji deszczową 
odprowadzającą wodę z dachu, przebudowę przyłącza gazowego do istniejącego budynku 
szkoły oraz odgrom w ławach fundamentowych. 
 

3. 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 informuje, że w przedmiarze są prawidłowe wartości. 
 

 
 
 



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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 
 

Wniosek nr 6 o wyjaśnienie SWZ z dnia 12.10.2022 r. 
 

1. Prosimy o doprecyzowanie, że dźwig osobowy i kuchenny nie wchodzą w zakres 
zamówienia dla tego etapu, gdyż według odpowiedzi tylko dźwig kuchenny został 
przeniesiony do etapu III, natomiast dźwig osobowy nie jest ujęty w przedmiarze etapu II. 
Odpowiedź: 
W zakres II etapu nie wchodzą dźwig osobowy i kuchenny. 

 
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 
 

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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 

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

występować elementy wypełnienia panelem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie. 

 
 

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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym 
terminie 

 
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. 
 

 
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 20 października 2022 r., o godz. 10:00  
 nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022 r., o godz. 10:30 
 nowy termin związania ofertą: od dnia 20 października 2022 do 18 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. 
 
Załączniki: 

1. plik: przedmiar robót.zip  
                 Bernard Rudkowski  

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

     zatwierdzam  
 
 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 14.10.2022 r.         


