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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 26 maja 2020r.:  
Pytanie 1: 
„W PFU opisana jest technologia wykonania posadzki na hali sportowej styropian 23cm + 16 
cm gotowej posadzki (docieplenie wełną rusztu ujęte jest w przedmiarze), czy należy w 
wycenie przyjąć powyższą technologię wykonania.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że technologię wykonania posadzki na sali sportowej należy 
wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w przedmiarze w pozycji 113. 
 
Pytanie 2: 
„Na elewacji przedszkola znajduję się napowietrzne przyłącze, proszę o podanie 
przeznaczenie przyłącza i określenie w czyjej gestii jest odłączenie przed wykonaniem prac 
termomodernizacjnych” 

 Odpowiedź: 
Na elewacji przedszkola znajduje się monitoring obiektu, który Zamawiający zdemontuje we 
własnym zakresie Dodatkowo do budynku przedszkola poprowadzone jest przyłącze 
elektroenergetyczne, którego demontaż i ponowny montaż powinien wykonać Wykonawca. 
  
Pytanie 3 
„Czy po wykonaniu docieplenia należy zachować detal architektoniczny znajdujący się na 
elewacji przedszkola.” 
Odpowiedź:  
Nie 
 
Pytanie 4: 
„Czy zamawiający zezwala na wykorzystanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby organizacji 
zaplecza budowy, bądź gdzie przewiduje miejsce organizacji takiego zaplecza” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zezwala na wykorzystanie pomieszczeń szkoły na zaplecze budowy. 
Zamawiający może udostępnić Wykonawcy teren koło szkoły.  
 
Pytanie 5 
„Czy kraty w oknach istniejących przewiduje się do ponownego montażu.” 
Odpowiedź: 



Zamawiający przewiduje ponowny montaż krat. 
 
Pytanie 6:  
„Czy należy uwzględnić w wycenie przeniesienie istniejącego systemu monitoringu, kiedy 
system został wykonany, czy zamawiający nie utraci gwarancji jeżeli będzie ingerencja 
podmiotu zewnętrznego,” 
Odpowiedź:  
Odpowiedź na pytanie znajduje się pod pytaniem nr 2. 
 
Pytanie 7: 
„Proszę o potwierdzenie że wykonanie prac wyspecyfikowanych w SIWZ dotyczy zgodnie z 
odpowiedzią z dnia 25.05.2020r tylko zakresu Termomodernizacji bez Instalacji sanitarnych” 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe postępowaniu nie dotyczy instalacji sanitarnych. 
 
Pytanie 8: 
„Czy zamawiający przewiduje szczególne procedury podczas prac projektowych (konsultacje, 
ustalenia, akceptacje rozwiązań technicznych),” 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje przedłożenia zaprojektowanych rozwiązań technicznych przed 
złożeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Nysie, celem akceptacji. 
 
Pytanie 9:  
„Czy zamawiający umieści H-R-F zgodnie z odpowiedziami z dnia 25.05.2020r” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wzór harmonogramu rzeczowo – 
finansowego. 
 
 W związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami, na podstawie art.38 ust. 4 i 4a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), 
niniejszym dokonuję zmiany treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert następująco: 
 - składanie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. do godziny 11:00 
 - otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 11:15  
 
 
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 29.05.2020 r.  


