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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 14 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 14 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 

Dokonując analizy dokumentacji i przedmiaru w zakresie instalacji sanitarnych informujemy, że 
w przedmiarach brakuje następujących elementów: 

1. Kratki ściekowe, zawory ze złączką do węża; 
2. Naczynie wzbiorcze N250; 
3. Zawór bezpieczeństwa; 
4. Rozdzielacze z obiegami pompowymi (3 obiegi); 
5. Studzienka schładzająca; 
6. Komin 2-płaszczowy 100/150; 
7. Wodomierz sprzężony; 
8. Centralny mieszacz na wejściu do łazienek dla dzieci; 
9. Syfony do zlewozmywaków; 
10. Dla rur kanalizacyjnych pod posadzką brak podsypki i obsypki rur piaskiem; 
11. Brak na odgałęzieniu na wodę p.pożarową izolatora/zaworu antyskażeniowego BA fi 50 mm/ 

filtra siatkowego fi 50 mm, zaworów kulowych; 
12. Brak wyceny urządzeń dla niepełnosprawnych; 
13. Brak podziału na urządzenia dla dzieci; 
14. Brak przejść przez ściany i stropy z tulejami ochronnymi; 
15. Brak wykonania bruzd w ścianach z zamurowaniem; 
16. Brak ochrony ogniowej dla przejść rur przez przegrody wydzielenia pożarowego; 
17. Inne grubości izolacji w przedmiarze, inne w opisie technicznym – prosimy o określenie 

grubości. 



Odpowiedź na pytanie 

Dokonano stosownej korekty przedmiaru sanitarnego, ponadto skorygowano opis techniczny do 
instalacji sanitarnych, tak aby współgrał z parametrami wskazanymi w przedmiarze. 

Zmiany w SIWZ 

Dodano lub usunięto następujące pozycje w przedmiarze sanitarnym wg numeracji z pytania powyżej: 

1. Dodano pozycje: 1.1.24 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm; 1.1.25 Zawór 
czerpalny Dn˙15˙mm ze złączką; 1.1.23 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu 
wciskowym, Fi˙110˙mm 

2. Dodano pozycję: 2.1.24 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego, N250 

3. Dodano pozycję: 2.1.25 Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6˙MPa, 
Dn˙20-25˙mm 

4. Dodano pozycje: 2.1.21 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙50˙mm; 2.1.26 Pompy 
wirowe poziome zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach masa urządzenia 
w tonach do 0.125 

5. Dodano pozycję: 2.1.27 Studzienka schładzająca analogia 

6. Komin 2-płaszczowy znajduje się w przedmiarze budowlanym poz. 3.3.5.1. 

7. Dodano pozycje: 1.1.29 Wodomierze sprzężony Dn˙25˙mm; 1.1.28 Dodatki za wykonanie 
obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach miedzianych, 
Dn˙20˙mm (Fi˙22) 

8. Dodano pozycję: 1.1.32 Centralny mieszacz analogia 

9. Dodano pozycje: 1.2.9 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm; 
1.2.10 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi˙50˙mm 

10. Dodano pozycje: 1.1.21 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, przy istniejących fundamentach; 1.1.22 Obsypka rurociągu kruszywem 
dowiezionym, pospółka 

11. Dodano pozycję: 1.1.30 Zawór pierwszeństwa analogia, instalacji wodociągowych z rur 
stalowych, Dn˙50˙mm, 1.1.27 Zawór antyskażeniowy, Dn˙20˙mm; 1.1.26 Zawory przelotowe 
i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn˙25˙mm; 1.1.31 Filtr wodny 
siatkowy, Fi˙25˙mm 

12. i 13. Usunięto pozycję: 1.2.3 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym; 
dodano pozycję: 1.2.3 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci; 
1.2.4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym; 1.2.5 Umywalki 
pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnego; 1.2.20 Obsadzenie 
w ścianach pochwyty dla niepełnosprawnych, na papier toaletowy, pojemników na mydło, 
uchwytów na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej 

14. Dodano pozycje: 1.1.35 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 20-30˙cm, rurociąg 
Fi˙32-50˙mm; 1.1.36 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 20-30˙cm, rurociąg 
Fi˙65-125˙mm 1.1.37 Przebicie otworów w stropach 

15. Dodano pozycje: 1.1.33 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły; 1.1.34 Zamurowanie bruzd 
poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły 
 

16. Dodano pozycje: 1.1.38 Uszczelnienie przejść stropowych - masa ognioodporna; 3.1.16 Klapa 
przeciwpożarowa ppoż. fi 250 odcinająca analogia. 



Do dokumentacji technicznej (plik sanitarny_poprawiony.zip) dołączono skorygowany plik OPIS 
TECHNICZNY Instalacje-żłobek Prószków.pdf. 
Poprawione (zaktualizowane) przedmiary zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego, jako 
plik Przedmiary_poprawione.zip. 
 
 

 

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. 

 

 
  

Z up. Burmistrza 
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Zastępca Burmistrza  

 

 


