
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 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 nr 1  

W opisie technicznym pojawia się informacja dotycząca wyposażenia placu zabaw. Brak rysunków 
oraz zestawień. Czy wyposażenie placu zabaw wchodzi w zakres zamówienia ? 

Odpowiedź na pytanie 

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia placu zabaw. 
 
Pytanie nr 2  

Występują rozbieżności w dokumentacji dotyczące wykonania izolacji ścian fundamentowych. Opis 
przegrody wskazuje na styrodur gr. 20 cm, przedmiar na styropian gr. 15 cm, opis techniczny 
wskazuje na styrodur gr. 15 cm . Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy 
wykonać izolację. 

Odpowiedź na pytanie 

Izolacja ścian fundamentowych styrodur gr. 15 cm. W przedmiarze budowlanym poz. 3.1.3.3. 

Zmiany w SIWZ 

Dołączono skorygowany przekrój budynku w zakresie warstw ścian fundamentowych (plik 
przekrój.pdf). 

 

 
 



Pytanie nr 3  

Brak w przedmiarze ilości wykonania ocieplenia styropianem gr. 12 cm stropu – przegroda D2. 
Prosimy o uzupełnienie i podanie ilości. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Płaski dach ocieplony płytą z poliuretanu z gotową warstwą bitumiczną gr. 12cm (np.Thermabitum) 
pozycja 3.3.1.8 w kosztorysie. 
 
Pytanie nr 4 

W opisie technicznym pojawia się informacja dotycząca siatek ochronnych przeciw owadom 
na oknach. Czy takie siatki należy ująć w wycenie ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Nie należy ujmować siatek na owady w kosztorysach. 
 
Pytanie nr 5  

Występują rozbieżności dotyczące wykonania płytkowania ścian kuchni i łazienek. Prosimy 
o określenie na jaką wysokość należy wykonać płytkowanie. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Płytkowanie należy wykonać na wysokość 2,0 m. 
 
Pytanie nr 6 

W opisie technicznym architektury pojawia się opis, że w salach zabaw na podłodze z paneli należy 
zastosować wykładzinę dywanową. Czy dostawę wykładziny należy ująć w ofercie ? Jeżeli tak to 
prosimy o podanie ilości oraz rodzaju wykładziny. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Nie należy ujmować wykładzin dywanowych w kosztorysach.. 
 
Pytanie nr 7  

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej dostarczenia osłon na grzejniki – informacja z opisu 
technicznego architektury. Prosimy o podanie parametrów z jakiego materiału należy je wykonać 
oraz ich ilości, jeżeli należy je ująć w wycenie. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Zastosować osłony na grzejniki w komunikacji przy wejściu oraz w szatni, czyli na 3 grzejnikach. 



Zmiany w SIWZ 

W przedmiarze budowlanym dodano pozycję: 2.1.17 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, 
szczelinowe z płyty MDF analogia. 
 
Pytanie nr 8  

Proszę o wskazanie, które ściany należy wykonać z bloków gazobetonowych – opis architektury 
pkt 13. Na rzutach wszystkie ściany opisane jako murowane Porotherm. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Zrezygnowano ze ścian z gazobetonu. 

Zmiany w SIWZ 

Skorygowano plik opis żłobek Prószków.pdf (str. 12 pkt 13. Tynki) i plik opis zamówienia żłobek 
Prószków.pdf oraz Ogłoszenie o zamówieniu nr 557898-N-2019 z dnia 2019-06-07 r. w pkt II.4) Krótki 
opis przedmiotu zamówienia – usunięto fragment dot. gazobetonu. 
 
Pytanie nr 9 

Proszę o wskazanie, które ściany należy wykonać zabudowie gk. Wszystkie ściany działowe na rzutach 
wrysowane jako murowane. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Ścianki gk występują jako obudowa drewnianych słupów poddasza. 

Zmiany w SIWZ 

Skorygowano plik opis żłobek Prószków.pdf (str. 12 pkt 13. Tynki i str. 11 pkt 4. Słupy). 
  

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 
            /-/ 
 Janusz Staszowski 
Zastępca Burmistrza  

 


