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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 (2) 

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: 
jakiej klasy ma być beton na fundamenty B25 czy B30 - rozbieżności w dokumentacji 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Beton klasy C25/30 W8 
 
Pytanie nr 2: 
jakiej klasy mają być bloczki silikatowe - 1,5 Mpa czy 2,5 Mpa - rozbieżności w dokumentacji 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Bloczki silikatowe 15MPa 
 
Pytanie nr 3: 
jakiej klasy ma być chudy beton - B10 czy B15 - rozbieżności w dokumentacji 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
"chudy beton" C8/10 (B10) 
 
Pytanie nr 4: 
jakiej klasy mają być bloczki fundamentowe M6 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Bloczek M6 38 x 24 x 12 cm o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15MPa 
 
Pytanie nr 5: 
jaki jest poziom dna dla szybu dźwigowego 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
zgodnie z rysunkiem architektury, brak wybranego modelu urządzenia dźwigowego, rysunek 
PTKW-08 (dno szybu aktualnie -1,60m) 
 
Pytanie nr 6: 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji: 
  - rysunek konstrukcyjny schodów (zwracam uwagę na fakt, że szerokość (głębokość) 
spocznika między kondygnacjami musi być wynosić na (jak w rys. architektury) min. 150 cm - 
czyli w konstrukcji musi uwzględnić grubość tynków, okładzin itp. -) 
   
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
-rysunek konstrukcyjny schodów rozpatrywać jako uszczegółowienie rysunku podstawowego 
schodów. Wymiary (gabaryty) schodów pobrać z rysunku architektury i uzupełnić o zbrojenie 
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 
 



Zamawiający załącza do powyższych wyjaśnień katalog o nazwie: „uzupełnienie projektu 
wykonawczego.zip”, zawierający szczegółowe rysunki projektu wykonawczego branży 
konstrukcyjnej budynku.  

 
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 03.02.2022 r.  
    
           Bernard Rudkowski 
            /-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 
        ……………………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności  w jego imieniu 

 
 
 
 
     


