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Strona internetowa prowadzonego postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „Budowa budynku przedszkola w 
Skoroszycach – etap I”  
 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ (4) 

Na podstawie art. 284 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 zmienia jej treść   

 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o zamieszczenie aktualnych badań geologicznych, zamieszczone na stronie zamówienia 
dotyczą terenów przyległych, 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Badania geologiczne zostały zamieszczone wraz z dokumentacją projektową. Zamawiający nie posiada 
aktualnych badań. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o ścisłe określenie zakresu Etapu I. czy stan surowy 1 piętra wchodzi w zakres zamówienia 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający informuje, że w zakres I etapu wchodzą piwnice i parter, pierwsze piętro nie wchodzi w 
zakres I etapu. 
 
Pytanie nr 3: 
Według przekroju AA w poziomie ław znajduje się płyta żelbetowa. Proszę o wyjaśnienie czy ta płyta 
się tam znajduje? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Jeżeli chodzi o konstrukcję budynku to układ fundamentów znajduje się na rysunku PB-K-1. 
Na perspektywie widać, gdzie jest płyta fundamentowa a gdzie są ławy. 
 
Pytanie nr 4: 
Co konkretnie wchodzi w zakres przetargu, skoro przedmiar mamy traktować pomocniczo. Prosimy o 
wskazanie dokumentu, który zawiera zakres prac 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 3. Dodatkowo informuję, że wykonawca sporządza ofertę w 
oparciu o specyfikację warunków zamówienia, dokumentację techniczno-projektową, przedmiar, 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
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 związku z zamiarem udzielenia w najbliższym 
czasie odpowiedzi na kolejne zapytania do treści SWZ, zmianie ulegnie termin składania i 
otwarcia ofert oraz termin związania ofertą  

Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 11.02.2022 r.  

    
             Barbara Dybczak i 
                  Wójt Gminy Skoroszyce 
                                                                                           ……………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności  w jego imieniu 


