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Bytom Odrzański, dnia 27 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 
Proszę o wskazanie gdzie jest montowana rura kanalizacyjna PCV o średnicy 50 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynku??? pozycja 3 kosztorys ofertowy.  
 
Odpowiedź nr 1 
Prace dotyczą wykonania instalacji wewnętrznej budynku. Dokonano korekty przedmiaru 
robót.  
 
Pytanie nr 2 
Pozycja nr 4 i nr 5 kosztorysu ofertowego proszę o zmianę ilości rur zgodnych z 
dokumentacją, obecne wartości nie odpowiadają dokumentacji.  

 

Odpowiedź nr 2 
Dokonano korekty przedmiaru robót. 

 
Pytanie nr 3 
Proszę podać jakich wymiarów mają być brodziki półokrągłe 80 cm czy 90 cm,  czy brodziki 
mają być bez kabin prysznicowych.  

 
Odpowiedź nr 3 
Do wyceny należy przyjąć brodzik półokrągły 90, bez kabiny prysznicowej. 

 
Pytanie nr 4 
W opisie technicznym oraz w pytaniach i odpowiedziach podawane jest, że nagrzewnica 
centrali wentylacyjnej ma być wodna. Z drugiej jednak strony instalacja grzewcza centrali ma 
być wyposażona w naczynie przeponowe glikolowe, co wzajemnie się wyklucza. Prosimy o 
ostateczne rozstrzygnięcie, czy instalacja grzewcza centrali wentylacyjnej ma być glikolowa 
czy wodna. Jeśli glikolowa, to prosimy o dodanie w przedmiarze Uzupełnienie instalacji 
glikolem oraz dodanie i podanie parametrów wymiennika woda-glikol  

 

Odpowiedź nr 4 
Do wyceny należy przyjąć nagrzewnicę wodną. Dołączono poprawiony schemat rysunek 7/S. 
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Pytanie nr 5 
Proszę o zamieszczenie w dokumentach postępowania przetargowego - Decyzji Powiatowego 
Konserwatora Zabytków z dnia 25.03.2020. ( Czy budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje 
się również pod nadzorem Konserwatora zabytków ). 

 

Odpowiedź nr 5 
Decyzja została dołączona do postępowania przetargowego w dniu 18.08.2022 r. i zawarta 
jest w pliku pdf pod nazwą: „Pozwolenie na budowę i pisma urzędowe”. Obejmuje ona także 
rozbiórkę budynku przeznaczonego do rozbiórki. 

 

Pytanie nr 6 
Odpowiedzi na pytanie nr 36 oraz nr 48 wzajemnie się wykluczają. Proszę o wymienienie 
elementów wyposażenia, które mają zostać ujęte w kosztorysie oraz proszę o dodanie tych 
pozycji do przedmiaru. Jednocześnie proszę o wskazanie przykładowego producenta tablicy z 
pytania nr 48 ( produkt musi posiadać odpowiedni certyfikat ).  
 
Odpowiedź nr 6 
Odpowiedzi na wspomniane pytanie nie wykluczają się. W zakresie elementów do wykonania 
przez Wykonawcę jest wykonanie tablicy oraz farby tablicowej. Zamawiający w myśl  
obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości wskazania/sugerowania producenta. 
Dokonano korekty w przedmiarze robót. Dodano pozycje tablicy interaktywnej poz. 147 oraz 
farby tablicowej poz. 148. 
 
Pytanie nr 7 
Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej dotyczącej odpowiedzi na pytanie nr 40.  
 
Odpowiedź nr 7 
Dotyczy pozycji 110-111. Skorygowano ocieplenie ze styropianu na wełnę mineralną. 
 
Pytanie nr 8 
Proszę o zamieszczenie poprawnego zestawienia stali ( dotyczy pytania nr 44 )  
 

Odpowiedź nr 8 
Skorygowano przedmiar robót dotyczący stali. W załączeniu poprawne zestawienie stali oraz 
rysunek konstrukcyjny K5. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach pozycji odpowiadającej za:  obsługę archeologa 
oraz tablicy informacyjnej z farby tablicowej.  

 

Odpowiedź nr 9 
Do wyceny należy przyjąć obsługę archeologiczną ujętą w cenie ryczałtowej. Odnośnie farby 
tablicowej uzupełniono przedmiar robót poz. 148. 
 
 
 
 
 

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do 
przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża: 

 
 



 

3 

 

 
1)termin składania ofert, z dnia 4 października 2022 r. godz. 10.00 na dzień: 
11 października 2022 r., godz. 10.00. 
 
2)termin otwarcia ofert, z dnia 4 października 2022 r. godz. 11.00 na dzień: 11 października 
2022 r., godz. 11.00. 
 
3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: 9 listopada 2022 r.  
 
 
Zamawiający do ww. odpowiedzi przesyła: 
- skorygowany przedmiar robót w branży budowlanej, 
- skorygowany przedmiar robót w branży sanitarnej, 
- rysunek 7S – dotyczy odpowiedzi nr 4 
- skorygowane zestawienie stali i rysunek konstrukcyjny K5 - dotyczy pytania nr 8 
- - Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ, 

 

 

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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