
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 19 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 19 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  

W przedmiarze robót zagospodarowania terenu ilość nawierzchni z kostki betonowej wynosi 235 m2. 
Po weryfikacji rysunku PZT ilość nawierzchni samego placu manewrowego wynosi 400 m2. 

W związku z brakiem podanych ilości nawierzchni w projekcie tzw. wykonawczym PZT, brakiem 
możliwości weryfikacji ich rodzaju i zakresu prosimy o podanie: 

- ilość nawierzchni drogowej + plac manewrowy 

- ilość nawierzchni dla miejsc parkingowych (istnieje na rysunku rozbieżność co do miejsc – 
wrysowanych jest 14 miejsc postojowych + dwa miejsca dla niepełnosprawnych a legenda wymienia 
12 miejsc + 2) 

- ilość nawierzchni chodnikowej 

- ilość zieleni (trawa). 

Powyższe ilości są niezbędne do realnego oszacowania zakresu robót, w przypadku nie podania ich 
przez Zamawiającego i z powodu niemożliwości ich odczytu z dokumentacji przyjmiemy ilości 
z przedmiaru. 

Jednocześnie, mając na uwadze zakres i formę dokumentacji oraz interes Zamawiającego co do 
strategicznego znaczenia inwestycji, zwracamy się o kolejne wydłużenie terminu realizacji zadania. 

 

 



 Odpowiedź na pytanie 

- powierzchni dojazdów i parkingu (14 miejsc postojowych + 2 dla niepełnosprawnych) – 1403 m2 
- powierzchnia ścieżek pieszych – 140 m2 
- powierzchnia trawnika – 111,7 m2 
 
Zamawiający informuje, iż termin realizacji zadania został przedłużony z 90 dni do 107. Ponadto, należy 
mieć na uwadze, że budynek garażowo-magazynowy zlokalizowany na działce inwestycyjnej jest 
obecnie w trakcie rozbiórki i nie należy do elementu przetargu, w związku z czym nie wpłynie 
na wydłużenie terminu wykonania budynku żłobka. 

Zmiany w SIWZ 

Poprawiony (zaktualizowany) przedmiar zagospodarowania terenu został zamieszczony na stronie 
BIP Zamawiającego, w folderze skompresowanym Przedmiary_poprawione.zip. Zmianie uległ 
obmiar pozycji w przedmiarze: 2.1.1-2.1.7; 3.1.1-3.1.5; 3.1.7-3.1.10; 4.1.1. 

 

 

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. 
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