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Bytom Odrzański, dnia 19 września 2022 r. 

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 

Nasz znak: ZP.271.12.2022 

ZMIANY  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa żłobka 

w Bytomiu Odrzańskim”. 
 
 

Na podstawie art. 284, w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 
oraz zmiany treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia:   

 
 
Pytanie nr 1 
Po sprawdzeniu przedmiaru z dokumentacją w zakresie rurociągów wychodzi że ilość rur 
w przedmiarze jest niezgodna z dokumentacją, proszę o uzupełnienie przedmiaru o odcinki 
rurociągów w istniejącym budynku od rur preizolowanych do punktu wpięcia w istniejące 
rurociągi w obrębie istniejącej kotłowni (instalacja C.O.,  zimnej i ciepłej wody oraz 
cyrkulacji). 
 
Odpowiedź nr 1 
Uzupełniono przedmiar robót o brakujące odcinki. 
 
 
Pytanie nr 2 
Pozycja 83 przedmiaru instalacje sanitarne to grzejnik łazienkowy proszę o wskazanie 
grzejnika w części rysunkowej oraz podanie jego wymiarów.  
 
Odpowiedź nr 2 
Pozycja w przedmiarze omyłkowo wstawiona. Poprawiono przedmiar robót.  
 
 
Pytanie nr 3 
Czy na instalacji p.poż nie powinien być zamontowany zawór antyskażeniowy, jeżeli tak to 
proszę o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji. 
 
Odpowiedź nr 3 
Zawór antyskażeniowy nie jest potrzebny na instalacji p.poż. Znajduje się przed rozdziałem 
instalacji na instalację bytową i p.poż, nastąpiłoby zbędne zdublowanie. 
 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o wskazanie w dokumentacji w których łazienkach ma być zamontowana armatura 
sanitarna biały montaż typu Junior przystosowana dla dzieci (umywalki, miski ustępowe), 
proszę również o korektę przedmiarów o te elementy. 
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Odpowiedź nr 4 
Armatura ma znajdować się w pomieszczeniach: 1/16, 1/23, 1/26. Uzupełniono przedmiar 
robót. 
 
 
Pytanie nr 5 
Pozycja 116 przedmiar instalacje sanitarne kanalizacja deszczowa - studzienki niewłazowe 
zgodnie z dokumentacją studni jest 6, w przedmiarze jest 5, proszę o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 5 
Do wyceny należy przyjąć studzienki w ilości 6. Poprawiono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o przyłącze kanalizacji ogólnospławnej. 
 
Odpowiedź nr 6 
Element 9 kosztorysu sanitarnego zawiera całą kanalizację deszczową. 
 
 
Pytanie nr 7 
Zgodnie z PZT nr rysunku 1/S są odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sanitarnej 
do likwidacji brak takich pozycji w przedmiarze proszę o uzupełnienie kosztorysu. 
 
Odpowiedź nr 7 
Uzupełniono przedmiar robót w branży sanitarnej dział Element zewnętrzny kanalizacji. 
 
 
Pytanie nr 8 
Zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji instalacja centralnego ogrzewania rurociągi są 
średnicy dn25, dn20, dn18 proszę o uzupełnienie przedmiaru o te średnice w pozycjach 
rurociągów i izolacji. 
  
Odpowiedź nr 8 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Wentylacja mechaniczna: 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o podanie wydajności nawiewu i wywiewu oraz mocy chłodnicy centrali 
wentylacyjnej. Jeśli jest taka możliwość, to prosimy o udostępnienie karty doboru centrali 
wentylacyjnej. 
 
Odpowiedź nr 9 
Wydajność nawiewu – 2750 m3/h 
Wydajność wywiewu – 2750 m3/h 
Moc chłodnicy – 16,4kW 
Zamawiający nie wskazuje producenta centrali wentylacyjnej, zatem nie może udostępnić 
karty doboru. 
 
Pytanie nr 10 
W przedmiarze brakuje naczynia przeponowego na glikol na instalacji cieplnej do centrali 
wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
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Odpowiedź nr 10 
Naczynie przeponowe glikolowe 8L montowane na wsporniku. Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 11 
W przedmiarze brakuje obudowy p.poż kanałów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 11 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 12 
W przedmiarze brakuje próby szczelności instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 12 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 13 
W przedmiarze brakuje (w projekcie lokalizacji) ilości i wielkości rewizji instalacji 
wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i rysunków. 
 
Odpowiedź nr 13 
Dodano klapy rewizyjne na rysunku 8/S (dołączony do niniejszych odpowiedzi). Uzupełniono 
przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 14 
W przedmiarze brakuje doboru i zestawu (grupy) bezpieczeństwa instalacji c.o. centrali 
wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 14 
Węzeł pompowy przyjęto jako część centrali wentylacyjnej i należy go wycenić w tej pozycji 
przedmiarowej. 
 
 
Pytanie nr 15 
W przedmiarze brakuje cokołów pod podstawy dachowe. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 15 
W przedmiarze są podstawy pod wentylatory – pozycja zawiera również cokoły. 
 
 
Pytanie nr 16 
Jaka grubość izolacji ma być zastosowana na instalacji wentylacyjnej wewnątrz i na 
zewnątrz budynku? Prosimy o rozdzielenie w przedmiarze ilości m2 o różnych grubościach. 
 
Odpowiedź nr 16 
- na kanałach zewnętrznych maty lamelowe z wełny mineralnej jednostronnie pokrytej folią 
aluminiowej gr. 40mm, 
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- na kanałach wewnątrz – maty lamelowe z wełny mineralnej jednostronnie pokrytej folią 
aluminiowej gr. 30mm. 
Pytanie nr 17 
Czy na dachu budynku na instalacji wentylacyjnej ma być wyceniony płaszcz z blachy? Jeśli 
tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz określenie z jakiego materiału ma być ten 
płaszcz wykonany. 
 
Odpowiedź nr 17 
Należy przyjąć ściany centrali z paneli PUR (gr. 30mm), obustronnie pokrytych blachą 
stalową. 
 
 
Pytanie nr 18 
W przedmiarze brakuje podstaw i cokołów dachowych pod kanały z centrali wentylacyjnej 
przechodzące przez stropodach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 18 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 19 
W przedmiarze brakuje regulacji instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 19 
W kosztorysie nie ujmuje się pozycji regulacji instalacji wentylacyjnej – jest to obligatoryjne 
do wykonania. 
 
 
Pytanie nr 20 
W przedmiarze brakuje klap ppoż na instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru.  
 
Odpowiedź nr 20 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 21 
Anemostaty kwadratowe ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami mają być na instalacji 
wywiewnej czy nawiewnej? Prosimy o wskazanie konkretnie, które anemostaty mają być ze 
skrzynkami rozprężnymi oraz jakiego typu mają być. 
 
Odpowiedź nr 21 
W projekcie nie przyjęto anemostatów kwadratowych – przyjęte zostały anemostaty okrągłe. 
Anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami mają być zainstalowane na 
instalacji nawiewnej – średnica anemostatów ø150, skrzynki rozprężne dostosować do 
wymiaru kanału nawiewnego. W zestawieniu kształtek omyłkowo wpisano średnicę 
ø160/150x150 itd. zamiast ø160/150. 
 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o zaktualizowanie ilości i wielkości anemostatów w przedmiarze instalacji 
wentylacyjnej.  
 
Odpowiedź nr 22 
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Uzupełniono przedmiar robót. 
 
Pytanie nr 23 
W przedmiarach brakuje szafki podtynkowej na sterowanie centrali wentylacyjnej. Prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru. Czy szafka ma być zamykana na kluczyk?  
 
Odpowiedź nr 23 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o zaktualizowanie ilości i średnic przepustnic (poza tymi przy skrzynkach 
rozprężnych) w przedmiarze instalacji wentylacyjnej.  
 
Odpowiedź nr 24 
Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o wskazanie miejsca montażu wentylatora promieniowego – pozycja nr 111 w 
przedmiarze instalacji sanitarnych.  
 
Odpowiedź nr 25 
Pozycja dotyczy kurtyny powietrznej – dokonano poprawki/uzupełnienia w przedmiarze robót 
(pozycja nr 119 po zmianach).  
 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o podanie parametrów kurtyny powietrznej oraz uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź nr 26 
Kurtyna powietrzna elektryczna, długość 2000mm, zasilanie 400V/50Hz. Zgodnie z pytaniem 
wyżej, kurtyna ujęta w pozycji 119 przedmiaru robót.  
 
 
Pytanie nr 27 
Czy centrala wentylacyjna ma być wodna czy glikolowa jeżeli glikolowa to prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru o pozycje glikolu oraz dobór i uzupełnienie przedmiaru o wymiennik 
woda/glikol. 
 
Odpowiedź nr 27  
Do wyceny należy przyjąć nagrzewnicę wodną o mocy 8,3 kW. 
 
 
Pytanie nr 28 
W przedmiarze robót instalacyjnych pozycje nie zgadzają się z częścią rysunkową poz. 12 
zlewozmywak z blachy nierdzewnej przedmiar 9szt, dokumentacja 5 szt. jednokomorowy i 2 
szt. dwukomorowy, poz. 16 wpust żeliwny podłogowy przedmiar 1 szt. dokumentacja 5szt, 
poz. 32 zawór kątowy do podłączenia płuczki dlaczego jest 7 jeżeli jest 8 misek ustępowych 
typu kompakt - stojących, poz. 34 dlaczego jest 15 baterii umywalkowych skoro jest 16 
umywalek, poz. 35 dlaczego jest 7 baterii zlewozmywakowych skoro jest poz. 12   - 9 
zlewów, proszę o korektę kosztorysów.  
 
Odpowiedź nr 28 
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Poprawiono przedmiar robót. 
 
Pytanie nr 29 
Jakiej średnicy ma być zawór pierwszeństwa, w części rysunkowej jest 1"  w przedmiarze 2", 
poz. 49 kosztorysu roboty instalacyjne zawory wodociągowe dn 32 w dokumentacji są dwa 
zawory dn 50, proszę o korektę. 
 
Odpowiedź nr 29 
Prawidłowy zawór pierwszeństwa to 1”, zaś zawory odcinające dn 50. Poprawiono przedmiar 
robót. 
 
 
Pytanie nr 30 
Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 38 przedmiaru roboty instalacyjne  montaż 
zaworów mieszających termostatycznych - 6kpl, oraz pozycja 31 przedmiaru montaż 
zaworów cyrkulacyjnych - 2 kpl (o jakie zawory chodzi w obu przypadkach). 
 
Odpowiedź nr 30 
Omyłkowo przyjęte pozycje – usunięto z przedmiaru robót. 
 
 
Pytanie nr 31 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru o instalacje chłodu i agregat chłodniczy dla 
centrali wentylacyjnej ( zgodnie z dokumentacją centrala wyposażona jest w chłodnicę 
o mocy 16,9 kW). 
  
Odpowiedź nr 31 
Uzupełniono przedmiar robót oraz poprawiono część rysunkową rysunki 8/S oraz 9/S. 
 
 
Pytanie nr 32 
Proszę o określenie kto zajmuje się rozbiórką budynku tymczasowego znajdującego się na 
działce przeznaczonej pod rozbudowę. (Inwestor czy Wykonawca musi przewidzieć 
rozbiórkę w wycenie)? 
 
Odpowiedź nr 32 
Do wyceny należy przyjąć rozbiórkę budynku oraz utwardzenie terenu – w załączeniu opis 
rozbiórki. Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 33 
Czy podczas prowadzenia prac ziemnych na terenie inwestycji musi być prowadzony nadzór 
archeologiczny? 
 
Odpowiedź nr 33 
Tak. Obowiązki wykonawcy w tym zakresie określa decyzja Powiatowego Konserwatora 
Zabytków znak: KZ.4123.3.24.2020 z dnia 25.03.2020r. Całość obowiązków wynikających 
z ww. decyzji należy do Wykonawcy robót. 
 
 
Pytanie nr 34 
Proszę o uzupełnienie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  o prace związane 
z zielenią. 
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Odpowiedź nr 34 
W załączeniu STWiOR. 
 
 
Pytanie nr 35 
Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wyposażenie placu zabaw? 
 
Odpowiedź nr 35 
Do wyceny nie należy przyjmować wyposażenia placu zabaw. 
 
 
Pytanie nr 36 
Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie naklejki ścienne, wykładzinę dywanową bądź 
inne elementy wyposażenia wewnętrznego obiektu ? 
 
Odpowiedź nr 36 
Do wyceny nie należy ujmować naklejek ściennych, wykładziny dywanowej oraz innych 
elementów wyposażenia wewnętrznego. 
 
 
Pytanie nr 37 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o balustradę szklaną tarasu oraz o podanie wytycznych 
dotyczących szkła balustrady. 
 
Odpowiedź nr 37 
Balustrada szklana powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego: szkła hartowanego ESG. 
Balustrada na aluminiowej listwie (w kształcie litery U), montowana do podłogi tarasu – 
według rysunku Detal balustrady. Sposób montażu balustrady (projekt budowlany, branża 
architektoniczna, przekrój B-B). Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 38 
Proszę o wyjaśnienie (podanie terminu) do kiedy ma być prowadzona pielęgnacja trawników 
przez Wykonawcę ? 
 
Odpowiedź nr 38 
Do wyceny nie należy przyjmować pielęgnacji trawników. 
Wobec powyższego zmianie ulega: 
- treść rozdziału XXIV Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert SWZ - ust. 1 pkt 2 na następujące brzmienie: 
„2) Okres gwarancji (G): 
Ocenie zostanie poddana długość okresu gwarancji jakości za przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznej  gwarancji na przedmiot 
zamówienia oraz nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy, z wyłączeniem zieleni, na którą 
wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Oferta wykonawcy, 
który w formularzu oferty nie wypełni pola okres gwarancji jakości lub zaoferuje krótszy okres 
gwarancji jakości wówczas oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Natomiast 
w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres  gwarancji jakości dłuższy niż 60 m-cy 
od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, wówczas Zamawiający 

w celu obliczenia punktów przyjmie liczbę 60  m-cy. 
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Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku 
określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość 
ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.  
 
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 
poniższego wzoru: 

 

G – liczba punktów 
przyznana ofercie 

ocenianej w 
kryterium Okres 

gwarancji= 

okres gwarancji oferty badanej w 
miesiącach 

----------------------------------------------
----           

Najdłuższy zaproponowany okres 
gwarancji w miesiącach (max. 60 

miesięcy)” 
 

x 40 pkt. 

- formularz oferty - pkt 5 , na następujące brzmienie: „Na przedmiot zamówienia udzielamy 
gwarancji jakości na okres: … miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, z wyłączeniem 
zieleni, na którą udzielamy 12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady”, 
 
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy - §14 ust.1, na następujące brzmienie: „Wykonawca udziela 
gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ................ miesięcy, liczony od dnia 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem zieleni, na którą udziela 
12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady”. 
 
 
Pytanie nr 39 
Proszę o określenie parametrów (szkic poglądowy) ściany przesuwnej z segmentem 
drzwiowym.  
 
Odpowiedź nr 39 
Parametry ściany przesuwnej ppkt. 8.2.6 opisu technicznego, branża architektoniczna. 
Szkic poglądowy:  
 

 
 
Pytanie nr 40 
Proszę o wyjaśnienie kwestii izolacji termicznej ( styropian czy wełna z welonem ) pod 
elementami drewnianymi oraz ceglanymi elewacji. 
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Odpowiedź nr 40 
Izolacja termiczna pod elementami drewnianymi – wełna mineralna (15,0 cm grubości). Na 
wełnę należy ułożyć wiatroizolację, a następnie elementy drewniane (według rysunku projekt 
budowlany, branża architektoniczna, rysunek nr A-7 – Szczegół).  
Natomiast ażurowa ścianka ceglana znajduje się jedynie przy wejściu do budynku i nie 
wymaga zastosowania izolacji termicznej (według rysunku projekt budowlany, branża 
architektoniczna, rysunek nr A-7 – Szczegół). 
 
 
Pytanie nr 41 
Proszę o podanie parametrów świetlika dachowego ( NRO, wspł. dla wypełnienia klapy itd. ). 
 
Odpowiedź nr 41 
Klasa odporności ogniowej budynku „D”, dla której nie ma określonej klasy odporności 
przekrycia dachu, a ponadto wymagania  te nie dotyczą naświetli dachowych, które zajmują 
mniej niż 20% powierzchni. Dlatego świetlik dachowy nie musi posiadać klasy odporności 
ppoż. Świetlik do dachu płaskiego, z możliwością odpływu wody, konstrukcja pozbawiona 
mostków termicznych. 
Materiał: konstrukcja świetlika: profile aluminiowe, według odpowiedniego producenta, 
wypełnienie: szkło bezpieczne (hartowane lub laminowane – według wybranego 
producenta). Świetlik z opcją otwierania ręcznego.  
Według rysunku Przekróju 3-3, rysunek A-5, branża architektoniczna, projekt budowlany.  
 
 
Pytanie nr 42 
Proszę o wyjaśnienie z czego wykonane są ścianki w sanitariatach oddzielające np. miski 
ustępowe (HPL , g-k - proszę o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję ). 
 
Odpowiedź nr 42 
Ścianki w sanitariatach należy wykonać z płyt laminatu HPL. Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 43 
Proszę o weryfikację ilości ( m2 ) sufitu systemowego wewnątrz obiektu. 
 
Odpowiedź nr 43 
Sufit systemowy – 258,13 m2. Reszta sufitów – tynkowana + zabudowa g-k przewodów 
wentylacji mechanicznej. Uzupełniono przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 44 
Proszę o weryfikację ilości stali ( np. fundamenty ) - rozbieżność pomiędzy projektem a 
przedmiarem. 
  
Odpowiedź nr 44 
Przedmiar robót  jest zgodny z projektem. Nastąpiła omyłka w zestawieniu stali na rysunku 
fundamentów. 
 
 
Pytanie nr 45 
Czy balustrada ze szkła hartowanego na tarasie wchodzi w skład zamówienia i należy ją 
wycenić? Brak pozycji w przedmiarze. 
 
Odpowiedź nr 45 
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Tak, do wyceny należy przyjąć balustradę ze szkła hartowanego na tarasie. Uzupełniono 
Przedmiar robót. 
 
 
Pytanie nr 46 
Prosimy o podanie wymiarów świetlika doświetlającego hol wejściowy.  
 
Odpowiedź nr 46 
Wymiar otworu dachowego: 160x160 cm.  
 
 
Pytanie nr 47 
Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie naklejki na ścianach? 
 
Odpowiedź nr 47 
Do wyceny nie należy ujmować naklejek na ścianach. 
 
 
Pytanie nr 48 
Czy po stronie Wykonawcy będzie zakup i montaż drewnianej tablicy interaktywnej? 
 
Odpowiedź nr 48 
Tak, do wyceny należy przyjąć zakup wraz z montażem tablicy interaktywnej. 
 
 
Pytanie nr 49 
Czy po stronie Wykonawcy będzie wykonanie tablicy informacyjnej farba tablicowa 
magnetyczno - kredowa zgodnie z rys. A-3, A-3.B, A-4? 
 
Odpowiedź nr 49 
Tak, do wyceny należy przyjąć wykonanie tablicy informacyjnej, natomiast bez naklejek.  
 
 
Pytanie nr 50 
Czy widoczne na rys. A-3 okrągłe lustra łazienkowe wchodzą w skład przedmiotu 
zamówienia? 
 
Odpowiedź nr 50 
Do wyceny nie należy ujmować okrągłych luster łazienkowych.  
 
 
Pytanie nr 51 
Na PZT wrysowane jest wygrodzenie terenu placówki ogrodzeniem niskim - czy jest to 
ogrodzenie istniejące czy projektowane? Brak w przedmiarach. 
 
Odpowiedź nr 51 
Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie, ujęte w pozycji 23 i 24 przedmiaru robót - prace 
zewnętrzne. 
 
 
Pytanie nr 52 
Na PZT zaznaczony jest plac zabaw. Czy jest on przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, 
prosimy o informacje, jakie urządzenia mają się na nim znajdować? 
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Odpowiedź nr 52 
Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię bezpieczną, bezspoinową, bez urządzeń.  
 
 
Pytanie nr 53 
W części opisowej architektury pkt. 8.2.5 występuje sformułowanie -" Wykładziny ścienne " - 
Czy Wykonawca ma przewidzieć montaż takich wykładzin w obiekcie ? 
 
Odpowiedź nr 53 
Sformułowanie wykładziny ścienne w podpunkcie opisu jest sformułowaniem ogólnym, w 
projekcie wykonawczym przedstawiono i wyrysowano wszystkie ściany o niestandardowym  
wykończeniu (czyli innym wykończeniu niż tynk+farba). W projekcie nie ma wykładzin 
ściennych typu gumoleum/pcv itp. 
 
 
Pytanie nr 54 
Proszę o doprecyzowanie pojęcia - Nawierzchnia placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej - 
poz. 20 d.3 - przedmiar robót. 
 
Odpowiedź nr 54 
Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię bezpieczną, bezspoinową, bez urządzeń. 
 
 
Pytanie nr 55 
Proszę o doprecyzowanie pojęcia - Ogrodzenia z przęseł drewnianych o wysokości 0,6 m, 
na słupkach stalowych - poz. 23 d.4 - przedmiar robót. 
 
Odpowiedź nr 55 
Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie drewniane sztachetowe, ryflowane wysokość, 60 cm,  
w ilości określonej w przedmiarze robót. 
 
 
Pytanie nr 56 
Czy firma, która nie spełnia warunku dotyczącego zdolności technicznej, tj. wykonania co 
najmniej: dwóch robót budowlanych, z których każda polegała na budowie budynku 
kubaturowego o kubaturze netto min. 1 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej, 
elektrycznej i wodociągowej, a złoży swoją ofertę będzie brana pod uwagę? 
 
Odpowiedź nr 56 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki 
udziału w postępowaniu, w tym m.in. w zakresie zdolności zawodowej i technicznej. Jeżeli 
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, to Zamawiający odrzuci ofertę 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie zakresu prac w przedmiarach robót poza 
udzielonymi odpowiedziami poprzez dodanie robót rozbiórkowych pozycje 1-4 przedmiaru 
robót po zmianach: 
- rozbiórka istniejącej kostki betonowej, 
- istniejącego budynku gospodarczego ( zakres wg opisu rozbiórki). 
 
 

Ponadto w rozdziale VIII SWZ Termin wykonania zamówienia ust. 1 oraz istotnych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
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treści umowy, §2 ust. 1 otrzymują brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy w terminie: do 10 miesięcy od daty podpisania umowy”.   

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do 

przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża: 
 

 
1)termin składania ofert, z dnia 22 września 2022 r. godz. 10.00 na dzień: 
4 października 2022 r., godz. 10.00. 
 
2)termin otwarcia ofert, z dnia 22 września 2022 r. godz. 11.00 na dzień: 4 października 
2022 r., godz. 11.00. 
 
3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: 2 listopada 2022 r.  
 
 
W załączeniu: 
- komplet uaktualnionych przedmiarów robót oraz rysunki uzupełniające: 
- pzt rozbiórka, 
- opis rozbiórki, 
- rysunki 8/S i 9/S, 
- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ, 
- STWiOR 
 
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią integralną część 
SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. 
http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne 
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