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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 i 6 oraz 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.), Zamawiający 
przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami  
i zmianą treści SWZ:   

 
Pytanie do wniosku o wyjaśnienie SWZ z dnia 06.05.2022 r. (data wpływu 09.05.2022 r.) 
 
Pytanie nr 1: 
"Dot.poz.117 przedmiaru 
Proszę o uszczegółowienie materiału jaki ma być zastosowany do oszklenia w osi A-A. Płyty 
szklane Vitrolit 500/40 nie występują w sprzedaży i po analizie rynku produktów budowlanych 
wnioskuję, że w ogóle nie występowały. Proszę także o wskazanie jakie parametry termiczne 
powinien posiadać zastosowany materiał. Zastosowanie ścianek szklano-aluminiowych EI120 
wg informacji uzyskanych od producentów posiada współczynnik przenikania ciepła ok. 1.1 
W/m2k." 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Materiał ma być przezierny, nieotwieralny, nieuchylny, stanowiący doświetlenie miejsc pracy, 
współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2 dla pomieszczeń ogrzewanych powyżej 16oC. 

 
Pytanie do wniosku o wyjaśnienie SWZ z dnia 09.05.2022 r. 

 
Pytanie nr 1: 
"Dotyczy pozycji „Dach zielony”: w przedmiarze uwzględniono wykonanie na dachu trawników 
– w jaki sposób po wykonaniu trawnik na dachu będzie nawadniany (systematyczne 
nawadnianie trawnika na dachu jest bezwzględnie konieczne do jego utrzymania) czy 
Zamawiający przewiduje instalację systemu nawadniającego ten trawnik?” 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Projekt zakłada naturalne zawodnienie dachu zielonego. Wykonawca w swojej ofercie 
zobowiązany jest uwzględnić wykonanie instalacji doprowadzającej wodę do podlewania 

 
 



Pytanie nr 2: 
„Dotyczy pozycji „Tereny zielone”: w przedmiarze uwzględniono sadzenie drzew (20 szt.) oraz 
krzewów (60 sztuk) – proszę o podanie zestawienia wymaganych gatunków i odmian drzew i 
krzewów wraz z wymaganymi rozmiarami roślin w momencie sadzenia”. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z zamiarem udzielenia w możliwie 
najbliższym czasie odpowiedzi na ostatnie zapytania do treści SWZ (zaznaczone 
powyżej kolorem), zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą następująco 

W związku z powyższym, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą następująco: 

1) nowy termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2022 r., o godzinie 10:00 

2) nowy termin otwarcia ofert  nastąpi w dniu 18 maja 2022 r., o godzinie 11:00 

3) termin związania ofertą: 30 dni (od dnia 18 maja 2022 r.) 

 

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

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany 
treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe 
wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków 
zamówienia i wiążą Wykonawców. 

 

 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 13.05.2022 r.  
    
             Bernard Rudkowski 
               /-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 
        ……………………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności  w jego imieniu 
 
 


