
 

Skoroszyce, dnia 22.05.2020 r.  

ZP.271.2.2020.IBK 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Chróścinie – II etap”.   

 Na podstawie art.38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia             

2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 20 maja 2020 r. :  

Pytanie: 
„Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dotyczącej 
przetargu: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie – 
II etap.” 
Odpowiedź: 
Informuję, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”, dlatego zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 21 maja 2020 r. :  

Pytanie 1: 
Umowa w paragrafie 1. punk 10 wspomina o harmonogramie rzeczowo - finansowym 
załącznik 4 do Umowy, nie został załączony do procedury przetargowej, a nie jest 
sprecyzowane jego wykonanie po stronie Generalnego Wykonawcy. Czy należy uwzględnić 
wykonanie powyższego harmonogramu. 
Odpowiedź: 
Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego przekazany zostanie przez Zamawiającego 
wybranemu Wykonawcy w wersji edytowalnej, natomiast w wersji .pdf zamieszczony 
zostanie na stronie www.skoroszyca.pl w zakładce zamówienia publiczne. 
 
Pytanie 2: 
„Zgodnie z Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ar. 15zzr decyzje stają się ostateczne po ogłoszeniu 
końca pandemii. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia wykonania umowy, szczególne iż to po stronie Generalnego Wykonawcy jest 
uzyskanie wszelakich decyzji administracyjnych niezbędnych do należytego wykonania 
umowy, a praca urzędów nie jest zależna od GW.” 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający w pkt. 21 SIWZ przewidział i wskazał możliwość dokonywania zmian 
postanowień zawartej umowy (pkt.1.1) ppkt. 1.5). 
Od 23 maja 2020 r. nie obowiązują już przepisy o zawieszeniu terminów w postępowaniach 
administracyjnych. 
 
Pytanie 3: 
„Proszę o sprecyzowanie paragraf 3 pukt 5 podpunkt 5 Wzór umowy, ile egzemplarzy i w 
jakiej formie wymaga zamawiający, są to koszta które również należy ująć w wycenie,” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej             
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu. 
 
Pytanie 4   
„Wzór umowy Paragraf 10 punkt 2 podpunkt 5 za zerwanie umowy z winy GW przewiduje 
się 15% natomiast z punkt 3 tegoż paragrafu przewiduje karę 5% dla zamawiającego za 
powyższe, proszę o wyrównanie kwot kary.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ wzór umowy jest obowiązujący i nie wyraża 
zgody na proponowaną zmianę. 
 

Pytanie 5:   
„W związku z wykonaniem rzetelnej wyceny proszę o podanie kolorów elewacji ( RAL, 
NCS, lub inny format) z etapu I inwestycji.” 
Odpowiedź: 
W etapie I zaprojektowano i wykonano elewację w kolorystyce (załącznik nr 1). 
  
Pytanie 6: 
„W związku z rozbieżnością Informacji proszę o wyjaśnienie:  w PFU punkt 3.3.1 
zamawiający wymaga montażu zestawów kolektorów słonecznych dla ogrzewania CWU, 
natomiast w opracowaniu stworzonym przez Studio-Kasce punkt 8.1 jest wzmianka o tym iż 
zamawiający rezygnuje z montażu kolektorów. Proszę o uszczegółowienie. 
Jednocześnie przypominam iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia należy 
opisywać w sposób szczegółowy jednoznaczny i zrozumiały co spoczywa na zamawiającym.” 
Odpowiedź: 
Program funkcjonalno – użytkowy sporządzony został dla całego II etapu, natomiast 
Zamawiający podzielił i przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia: pierwszy 
obejmujący wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji 
mechanicznej natomiast drugie postępowanie nr ZP.271.2.2020.IBK dotyczy wykonania dla 
budynku nr 1 (przedszkole) i budynku nr 3 (sala gimnastyczna): docieplenia elewacji ww. 
budynków, ścian fundamentowych, stropu nad piwnicą od spodu, wymiany podłogi sali 
gimnastycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, stropodach. Do SIWZ dołączony 
został przedmiar robót określający zakres robót. 
Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, jest 
materiałem   poglądowym i służy wyłącznie pomocniczo. 
 
Pytanie 7: 
W opisie stworzonym przez Studio-Kasche znajduje się spis rysunków, które nie zostały 
dołączone do procedury przetargowej, proszę o uzupełnienie braku. 
Odpowiedź: 



Brakujące rysunki dotyczą części wykonanej na podstawie odrębnego postępowania, które 
zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.skoroszyce,pl zakładka: Zamówienia 
publiczne/2019/ Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Termomodernizacja 
obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie - etap II wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 
 
Pytanie 8: 
„W załączonych przedmiarach brak prac instalacyjnych, proszę o uzupełnienie przedmiarów,” 
Odpowiedź: 
Ww. zakres wykonany został odrębnym postepowaniem. 
 
Pytanie 9: 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę ilości w przedmiarach (jednocześnie przypominam iż 
zgodnie ze wzorem umowy są one częścią dokumentacji) 
Odpowiedź: 
Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, jest materiałem   
poglądowym i służy wyłącznie pomocniczo. 
 
Pytanie 10: 
W związku z liczbą niejasności i chęcią przygotowania rzetelnej oferty zwracam się z prośba 
o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych. 
Odpowiedź: 
Przedstawione wyjaśnienia nie spowodowały zwiększenia nakładów pracy dla przygotowania 
rzetelnej oferty, stąd Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 
 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści 

składanych ofert. 

    

         Zatwierdzam    

                 Barbara Dybczak 
        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce  
   

 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 25.05.2020 r.  
           


