
 

Skoroszyce, dnia 16 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 (3) 

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 08.09.2022 r. 
Pytania 
1. Czy nadal koniecznym jest wykonanie balustrad szklanych na dachu zielonym (jaka ilość)  
2. Czy należy wycenić windę kuchenną 
3. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie cokołu z płyt granitowych - ok.100m2 (wg po-

przednich wyjaśnień) 
4. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie łamaczy światła (poz. 81 przedmiaru) 
5. Brak projektu na wykonanie podłączenia przedszkola do sieci gazowej. 
6. CZY PO ZMIANACH PRZEDMIARU NALEŻY GO TRAKTOWAĆ JAKO OKREŚLAJĄCY 

CAŁY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W II ETAPIE. 
 

Odpowiedź na pytania z wniosku nr 1: 

1. Zamawiający informuje, że prace określone w pytaniach od 1 do 4 zlecone będą do reali-
zacji w kolejnym etapie. 

5. Roboty zewnętrzne związane z budową przyłącza gazowego wykonane zostaną w I etapie 
budowy przedszkola lub zlecone zostaną odrębną umową. 

6. Przedłożony w wyjaśnieniach SWZ z dnia 06.09.2022 r., przedmiar robót wraz z dokumen-
tacją projektową oraz STWiORB określają zakres robót do wykonania w II etapie.  
  

 
Wniosek nr 2 o wyjaśnienie SWZ z dnia 08.09.2022 r. 

Pytania 
Na załączonych rzutach architektonicznych brakuje oznaczeń stolarki okiennej i drzwiowej, co 
znacznie utrudnia weryfikację ilości stolarki. W związku z tym prosimy o dodanie poprawionych 
rzutów architektonicznych z oznaczeniami poszczególnych pozycji. 

Odpowiedź na pytania z wniosku nr 2: 
Zamawiający nie dysponuje innymi dokumentami. Składając ofertę należy uwzględnić 
dokumentację projektową, STWiORB oraz przedmiar robót.  
 



Wniosek nr 3 o wyjaśnienie SWZ z dnia 15.09.2022 r. 
Pytania: 
1. Z uwagi na koniec sezonu urlopowego i utrudniony często kontakt z firmami 

podwykonawczymi i dostawcami, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania 
ofert o 14 dni. Pozwoli to oferentom na przygotowanie rzetelnej oferty. 

 
Odpowiedź na pytania z wniosku nr 3: 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin złożenia ofert do dnia 29.09.2022 r.  
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 12.08.2022 r., natomiast przedłużenie 
terminu ogłoszono w dniu 16.09.2022 r. 
 
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 30 września 2022 r., o godz. 10:00  
 nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r., o godz. 10:30 
 nowy termin związania ofertą: od dnia 30 września 2022 do 29 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 
     Barbara Dybczak  

 
     /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

     ……………………… 
     zatwierdzam  

 
 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 16.09.2022 r.         


