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Prószków, 10 sierpnia 2022 r.  

  

  
  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja budynku przedszkola publicznego w 
Prószkowie” RO.271.6.2022.KRO 

  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej: „PZP” w odpowiedzi na wniosek 

wykonawcy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:  

  

Pytanie nr 1   

W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej zmycia elewacji przed dociepleniem 

budynku. 

Odpowiedź na pytanie  

Nie ma potrzeby mycia elewacji przed ociepleniem. 

Pytanie nr 2   

W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej gruntowania powierzchni elewacji 

przed dociepleniem budynku.  

Odpowiedź na pytanie  

Istniejącą zewnętrzną powierzchnię tynków przed ociepleniem należy zagruntować.  

 

Pytanie nr 3   

W opisie technicznym Projektant przyjął uszczelnienie styków ościeżnic z dociepleniem w ościeżach 

listwami przyokiennymi, natomiast w przedmiarze robót brak jest takiej pozycji. 

Odpowiedź na pytanie  
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 W wycenie robót  należy przyjąć listwy przyokienne na styku ościeżnic z dociepleniem.  

 

Pytanie nr 4  

Pozycja nr 17 i nr 18 przedmiaru robót budowlanych dotyczy wykonania tynków cienkowarstwowych 
– wg  założeń projektowych tynk silikatowo – silikonowy. Natomiast pozycja nr 19 obejmuje malowanie 

powierzchni tynkowanych. Czy do wyceny oferent może przyjąć tynk silikatowo- silikonowy barwiony 

w masie?  

Odpowiedź na pytanie  

  

Dopuszcza się zastosowanie tynku silikatowo - silikonowego barwionego w masie.  

 

Pytanie nr 5   

Według wykazu zmian zamawiającego do przedmiaru robót Zamawiający oświadcza, iż rezygnuje z 

pozycji dotyczących wymiany ogrodzenia zewnętrznego. Natomiast w pracach dodanych przyjęto 

wymianę ogrodzenia zewnętrznego na działce nr 903 o długości 22,50 mb. Czy w wycenie oferent ma 

przyjąć kalkulację własną wykonania przedmiotowych prac czy może zmienić przedmiar robót w 

pozycjach od 115 do 120 zaznaczając, że dokonuje zmiany opisu działu na aktualny proponowany przez 
Zamawiającego?  

Odpowiedź na pytanie  

  

W wycenie dotyczącej wymiany ogrodzenia Oferent może przyjąć kalkulację własną wykonania 
przedmiotowych prac. 

 

  Zastępca Burmistrza 

         /-/  
    Janusz Staszowski 
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