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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 (3) 

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: 
„jakie parametry dla styropianu - ocieplenie fundamentów” 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Styropian min. gr. 12 cm. Zalecane 15cm.(pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi) 
Lambda min. 0,031 W/mK 
  
Pytanie nr 2: 
„ jaki jest poziom dna naświetli piwnicznych, czy naświetla nie powinny być odwodnione?” 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Poziom parapetu okna naświetla -1,60m w stosunku do +-0,00 budynku , w stosunku do 
poziomu terenu -1,15m. Wykonać odwodnienie. Kontrspadek od strony okna. Odprowadzenie 
wody do gruntu (podsypka jednorodna mieszanka piaskowo - żwirowa 50cm pod 
doświetlaczem np. MEA w obudowie żelbetowej). Kraty naświetli systemowe. 
 
Pytanie nr 3: 
„prosimy o uzupełnienie dokumentacji: (…) 
  - rysunek krat naświetli 
  - profile podłużne dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz klasy obciążenia dla włazów 
kanałowych (rzędne studni k.s. i k.d.)” 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
- rysunek krat naświetli – nie ma takiego rysunki. Należy przyjąć systemowe wg wybranego 
producenta doświetli np. MEA 
- profile podłużne dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz klasy obciążenia dla włazów 
kanałowych (rzędne studni k.s. i k.d.) – nie były wykonane 
 
Pytanie nr 4: 
„W związku z ogłoszonym zamówieniem w trybie postępowania bez negocjacji pn.: Budowa 
budynku przedszkola w Skoroszycach – Etap I, zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
udostępnienie przedmiarów robót w wersji ATH.” 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający posiada przedmiar robót w wersji .ath W związku z powyższym każdy 
zaineresowany wykonawca, który wystąpi na adres e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl otrzyma 
przedmiar w wersji .ath, Zamawiający nie ma możliwości technicznych udostępnienia w 
rozszerzeniu .ath przedmiarów na miniPortalu i na stronie www.skoroszyce.pl   
 
Pytanie nr 5: 
„Zwracamy uwagę na zaniżona ilość robót ziemnych na załączonym do przetargu 
przedmiarze;” 



Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Załączony przedmiar oraz szacunkowe zestawienie kosztów określa jedynie orientacyjny 
zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie 
ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto 
w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie 
realizacji zamówienia. W cenie podmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty oraz 
koszty, również nie ujęte w przedmiarze robót a wynikające ze specyfikacji i technologii robót. 
W związku z powyższym, jeżeli oferent uważa , że skalkulowane w przedmiarze robót obmiary 
są za małe lub za duże, ma on prawo do przyjęcia obmiarów które uważa za prawidłowe. 
 
Pytanie nr 6: 
„Proszę o podanie na jakim poziomie w stosunku do nowo projektowanego budynku, znajdują 
się fundamenty budynku istniejącego;  
Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych elementów żelbetowych uwzględniających, 
wymiary prętów nośnych oraz strzemion a także rozstawy prętów i strzemion; 
Proszę o udostępnienie projektu Instalacji Elektrycznych; 
Wycinka drzew na działce, brak pozycji w przedmiarze. Czy jest pozwolenie na wycinkę 
drzew?” 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający załączył do wyjaśnień rysunki konstrukcyjne i uzupełnił projekt wykonawczy 
instalacji elektrycznych (katalog o nazwie „uzupełnienie projektu wykonawczego.zip” oraz 
katalog o nazwie „uzupełnienie PW branża elektryczna” 
Zamawiający we własnym zakresie usunie drzewostan,  
 

Zamawiający załącza do powyższych wyjaśnień katalog o nazwie: „uzupełnienie PW branża 
elektryczna”, 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.  

 

W związku z powyższym, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin 

związania ofertą następująco: 

1) nowy termin składania ofert upływa w dniu 15 luty 2022 r., o godzinie 9:00 

2) nowy termin otwarcia ofert  nastąpi w dniu 15 luty 2022 r., o godzinie 10:30 

3) termin związania ofertą: 30 dni (od dnia 15 luty 2022 r. do 16 marca 2022 r.) 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany 

treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe zmiany 

stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców. 

 

 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 04.02.2022 r.  
    
           Bernard Rudkowski 
            /-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 
        ……………………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności  w jego imieniu 



     


