
Prószków, 19 czerwca 2019 r. 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Prószków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako ustawa Pzp), informuje, 
iż 12 czerwca 2019 r. wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa 
żłobka na terenie Prószkowa” (Nr zamówienia RG.271.8.2019). 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje niniejszym treść zapytań Wykonawcy, 
które wpłynęły 12 czerwca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w zakresie wskazanym poniżej. 

 
Pytanie nr 1  

Brak zestawienia stolarki wewnętrznej. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie 

Dołączono zestawienie stolarki wewnętrznej. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej (Opisu przedmiotu zamówienia) dołączono plik - zestawienie stolarki 
wewnętrznej.pdf, do folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip.  
 
Pytanie nr 2  

W zestawieniu stolarki okiennej występują drzwi wewnętrznej aluminiowe El 60-1 szt., El 30-1 szt. Na 
poddaszu rys. 3 również są wrysowane drzwi eis 30-3 szt. Prosimy o uzupełnienie zestawienia oraz 
informacje z jakiego materiału mają zostać wykonane. 

Odpowiedź na pytanie 

Uzupełniono zestawienie o drzwi wewnętrzne do klatki schodowej o odporności ogniowej EIS 60 i EIS 
30 – drzwi aluminiowe przeszklone, skorygowano przedmiar. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej (Opisu przedmiotu zamówienia) dołączono plik zestawienie stolarki 
wewnętrznej.pdf do folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip. W przedmiarze 
budowlanym usunięto pozycję 3.4.1.5.: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Dz1 i Dz2 w 



całości przeszklone. Dodano pozycje 3.4.1.4.: drzwi wewnętrzne z ALUMINIUM przeszklone 
ogniowe, 3.4.1.5.: drzwi wewnętrzne z ALUMINIUM przeszklone do sal dziecięcych. Poprawione 
(zaktualizowane) przedmiary zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego, jako plik 
Przedmiary_poprawione.zip. 

 
Pytanie nr 3  

Proszę o korektę przedmiaru dachu przedmiar grupa 3.3 – powierzchnia dachu wynosi 614 m2. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Skorygowano powierzchnie dachu w przedmiarach. 

Zmiany w SIWZ 

Skorygowano pozycje w przedmiarze budowlanym o nr: 3.3.1.1; 3.3.1.3; 3.3.1.4; 3.3.1.5; 3.3.1.10; 
3.3.1.11. Poprawione (zaktualizowane) przedmiary zostały zamieszczone na stronie BIP 
Zamawiającego, jako plik Przedmiary_poprawione.zip. 
 
Pytanie nr 4 

Na rzucie parteru w pom. Schowek na leżaki wrysowane są drzwi przesuwne-2 szt. Prosimy o 
informację czy należy je ująć w wycenie. Jeżeli tak to prosimy podać wymiary oraz materiał 
wykonania. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Do pomieszczeń schowków na leżaki należy zastosować drzwi przesuwne -  w zestawieniu stolarki 
wewnętrznej. Drzwi ujęte w przedmiarze w pozycji: 3.4.1.11 Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne. Drzwi do sanitariatów wyposażone w kratki wentylacyjne. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej (Opisu przedmiotu zamówienia) dołączono plik zestawienie stolarki 
wewnętrznej.pdf do folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip. 
 
Pytanie nr 5  

Występują spore rozbieżności pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej a rzutami. Proszę 
o naniesienie poprawek tak, aby rzuty, elewacje i zestawienie stolarki ze sobą współgrały. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Poprawiono rozbieżności między rzutami i zestawieniem stolarki. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej dołączono skorygowane rzuty parteru (plik rzut parteru.pdf) i poddasza 
(plik rzut poddasza.pdf) oraz skorygowane zestawienie stolarki okiennej (plik zestawienie stolarki 
okiennej.pdf) do folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip 



 

 
 
 

 
Pytanie nr 6 

Na rzucie poddasza widoczna jest z boku wizualizacja, na której są duże okna dachowe. Brak ich w 
zestawieniu oraz na rzucie dachu. Prosimy o informację czy należy je wyceniać. Jeżeli tak proszę o 
podanie wymiarów, ilości oraz materiału z jakiego należy je wykonać. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Z okien dachowych zrezygnowano-nie należy ich ujmować w wycenie. 
 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej dołączono skorygowany rzut poddasza (plik rzut poddasza.pdf) do 
folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip 
 
 
Pytanie nr 7  

Na rzutach poddasza (zapewne chodzi o parter – dopisek Zamawiającego) wrysowane są 3 okna 
podawcze oraz 1 okno poglądowe. Prosimy o informacje czy należy je wyceniać. Jeżeli tak to z jakiego 
materiału mają zostać wykonane.  

Odpowiedź na pytanie 

 
Na rzucie parteru są 2 okna podawcze i 2 okna podglądowe. Okna podawcze typowe dostępne 
w handlu. Okna podglądowe stałe w konstrukcji aluminiowej z szybą bezpieczną. Uzupełniono 
przedmiary. 

Zmiany w SIWZ 

W przedmiarze budowlanym dodano pozycje: 3.4.1.2 okna podglądowe stałe aluminiowe, 3.4.1.3 
okna podawcze 1,2x1,2. Poprawione (zaktualizowane) przedmiary zostały zamieszczone na stronie 
BIP Zamawiającego, jako plik Przedmiary_poprawione.zip. 
 
Pytanie nr 8  

W przedmiarze brak zestawienia stali zbrojeniowej schodów. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Należy uzupełnić przedmiar o zbrojenie schodów wg rysunków konstrukcyjnych. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej (Opisu przedmiotu zamówienia) dołączono plik WYKAZ ZBROJENIA 
SCHODY + SPOCZNIK.pdf do folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip.  



 
Pytanie nr 9 

Na rzucie parteru w salach do leżakowania wrysowane są 2 ścianki przesuwne. Brak ich 
w przedmiarze. Prosimy o informację czy należy je ująć w wycenie. Jeżeli tak to niezbędne jest 
podanie wymiarów oraz z jakiego materiału mają zostać wykonane. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Ścianki przesuwne w salach do leżakowania zostały uzupełnione w przedmiarach – są to dostępne na 
rynku ścianki typu ECLISSE KASETA TELESKOPOWA. 

Zmiany w SIWZ 

W przedmiarze budowlanym dodano pozycję: 3.4.1.13 Montaż ścianki przesuwnej typu ECLISSE 
KASETA TELESKOPOWA. Poprawione (zaktualizowane) przedmiary zostały zamieszczone na stronie 
BIP Zamawiającego, jako plik Przedmiary_poprawione.zip. 
 
Pytanie nr 10  

Błędne zestawienie powierzchni na poddaszu. Prosimy o korektę. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Powierzchnie użytkowe na poddaszu są liczone w 50 % dla wysokości 1,90-2,20m oraz w 100% 
powyżej wysokości 2,2m. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający potwierdza prawidłowość 
zestawienia powierzchni, nie dokonuje się zmian w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 11  

Występują rozbieżności dotyczące wykonywania parapetów zewnętrznych. Proszę o podanie z 
jakiego materiału należy je wykonać. W dokumentacji pojawia się materiał: piaskowiec, aluminium 
oraz ocynk. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane, parapety z płytek 
ceramicznych – w kuchni.  
 
Pytanie nr 12  

Na rzutach elewacji rys. 6 widoczna jest wizualizacja elewacji. Proszę o wskazanie z jakiego materiału 
należy wykonać część w osi 4-5. Rzut elewacji wskazuje na drewno natomiast wizualizacja na tynk. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Ściany parteru w części niższej mają być licowane deskami elewacyjnymi drewnianymi, zwieńczenie 
ściany należy zakończyć blendą z blachy aluminiowej w kolorze jasnoszarym o szerokości 60cm. 
Uzupełniono wykonanie blendy w przedmiarze. 



Zmiany w SIWZ 

W przedmiarze budowlanym dodano pozycję: 3.4.5.10 Montaż blendy zwieńczającej elewacje przy 
płaskim dachu. Poprawione (zaktualizowane) przedmiary zostały zamieszczone na stronie BIP 
Zamawiającego, jako plik Przedmiary_poprawione.zip. 
 
 
Pytanie nr 13  

Przekrój AA warstwy PG1, SD1 – brak warstwy folii. W przedmiarze folia uwzględniona jedynie na 
parterze. Proszę o informację czy na poddaszu również należy zastosować folię. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Na przekroju nie pokazano folii izolacyjnej w posadzce na gruncie, ale została wyliczona w 
przedmiarach. Poprawiono przekrój. Na stropie nie przewiduje się izolacji. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej (Opisu przedmiotu zamówienia) dołączono skorygowany przekrój (plik 
przekrój.pdf) do folderu skompresowanego architektura_poprawiona.zip 
 
Pytanie nr 1 4 

Brak w zestawieniu okna zewnętrznego o wym. 2,0*1,5 m (elewacja północna), 1,2*2,0 (elewacja 
zachodnia). Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Na zestawieniu stolarki uzupełniono okno 2,0m x 1,5m – drugie wskazane w uwagach okno- to drzwi 
do części kuchennej oznaczone w przedmiarach w pozycji drzwi Dz1 Dz2. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej (Opisu przedmiotu zamówienia) dołączono skorygowane zestawienie 
stolarki okiennej (plik zestawienie stolarki okiennej.pdf) do folderu skompresowanego 
architektura_poprawiona.zip 
W przedmiarze budowlanym usunięto pozycję 3.4.1.5.: Montaż drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych Dz1 i Dz2 w całości przeszklone. Dodano pozycje 3.4.1.9.: Montaż drzwi 
aluminiowych zewnętrznych w całości przeszklone. Poprawione (zaktualizowane) przedmiary 
zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego, jako plik Przedmiary_poprawione.zip. 
 
 
Pytanie nr 15  

W związku z nieścisłościami występującymi w dokumentacji projektowej wnioskujemy o zmianę 
terminu złożenia ofert na 28 czerwca 2019 roku, umożliwi to rzetelną wycenę. 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 28 czerwca 2019 r. godz. 
10.00.  
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.15. 



 

 

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani 
uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. 

 
 

  
BURMISTRZ 

Krzysztof Cebula 
 

 


