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Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja SWZ 

Pleśna 17 marca 2022 r.

Pleśna 17 marca 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole 

podstawowej  

w Świebodzinie” 

 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 12.9. tiret trzecie „Części Opisowej Projektu” do 

Projektu Wykonawczego budynku Przedszkola „przejścia instalacyjne przez przegrody 

oddzielenia pożarowego wyposażone w klapy odcinające i kołnierze uszczelniające we 

właściwej klasie odporności pożarowej”. Brak w przedmiarach instalacyjnych pozycji 

przedmiarowych dot. wykonania tych zabezpieczeń. W związku z tym 

prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót lub o określenie w których pozycjach 

przedmiarowych Wykonawcy mają skalkulować wykonanie w/w prac. 

Wyjaśnienie: Wymagane klapy zostały ujęte w projekcie i przedmiarze instalacji sanitarnej (wentylacji). 

 
Pytanie 2 

Zgodnie z zapisami rozdz. 6 pkt 6.2. tiret trzecie „Wytycznych Materiałowych 

i Konstrukcyjnych” do Projektu Wykonawczego budynku Przedszkola „wejście do 

budynku wyposażyć w domofon” o określonych w dalszej części wymaganiach. Brak w 

przedmiarach robót dot. budynku Przedszkola pozycji przedmiarowych dot. wykonania 

tego domofonu wraz z okablowaniem instalacyjnym oraz innymi elementami 

niezbędnymi do działania, przy założeniach określonych w dokumentacji projektowej. 

W związku z tym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające 

wykonanie w/w prac. 

Wyjaśnienie: Projekt instalacji elektrycznych oraz przedmiar do niego zawiera w/w element instalacji. 

 
Pytanie 3 

Prosimy o informację, czy Wykonawcy w swoich ofertach mają uwzględniać elementy 

wyposażenia wyspecyfikowane na rys. A28_ZW Projektu Wykonawczego budynku 

Przedszkola, ponieważ brak jest ich przedmiarach robót. Jeśli tak, to prosimy o 

uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające wykonanie w/w prac. 

Wyjaśnienie: Przedmiar uzupełniono o brakujące pozycje. 

 
Pytanie 4 

Prosimy o informację jaką nawierzchnię należy przyjąć jako wykończenie placu zabaw 



opisanego w Projekcie Wykonawczym budynku Sali Gimnastycznej – ma być to specjalistyczna 

nawierzchnia bezpieczna, piasek czy inny rodzaj wykończenia? Brak 

jest jakichkolwiek informacji w tym zakresie w dokumentacji projektowej budynku Sali 

Gimnastycznej. 

Wyjaśnienie: Nawierzchnia placu zabaw trawiasta. 

 
Pytanie 5 

Zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 12.10. tiret trzecie „Części Opisowej Projektu” do 

Projektu Wykonawczego budynku Sali Gimnastycznej „przejścia instalacyjne przez 

przegrody oddzielenia pożarowego wyposażone w klapy odcinające i kołnierze 

uszczelniające we właściwej klasie odporności pożarowej”. Brak w przedmiarach 

instalacyjnych pozycji przedmiarowych dot. wykonania tych zabezpieczeń. W związku 

z tym prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót lub o określenie w których pozycjach 

przedmiarowych Wykonawcy mają skalkulować wykonanie w/w prac 

Wyjaśnienie: Wymagane klapy zostały ujęte w projekcie i przedmiarze instalacji sanitarnej (wentylacji). 

 
Pytanie 6 

Prosimy o informację, czy Wykonawcy w swoich ofertach mają uwzględniać 

wykonanie systemowe żaluzje elewacyjne wyspecyfikowane m.in. na rys. A11_EPDZ 

Projektu Wykonawczego budynku Sali Gimnastycznej, ponieważ brak jest ich 

przedmiarach robót. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje 

uwzględniające wykonanie w/w prac. 

Wyjaśnienie: W przedmiarze i projekcie lamele (żaluzje) zostały ujęte jako komplet wraz z przeszkleniem 

A4 – traktowane jest jako rozwiązanie systemowe. 

Pytanie 7 
Prosimy o informację, czy Wykonawcy w swoich ofertach mają uwzględniać 

wykonanie wycinki drzew zgodnie z: 

a) Decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 23.06.2021 r. (znak: 

WOŚ.613.50.2021.KK3), 

b) Decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 28.09.2021 r. (znak: 

WOŚ.613.113.2021.KK3), 

ponieważ brak jest w przedmiarach robót pozycji dot. wykonania w/w prac. Jeśli tak, to 

prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające wykonanie w/w prac. 
Wyjaśnienie: Drzewa zostały usunięte, nie wchodzą w zakres przetargu. 

Pytanie 8 
Prosimy i informację, czy Wykonawcy w swoich ofertach mają uwzględniać wykonanie 

nasadzeń zastępczych zgodnie z: 

a) Decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 23.06.2021 r. (znak: 

WOŚ.613.50.2021.KK3), 

b) Decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 28.09.2021 r. (znak: 

WOŚ.613.113.2021.KK3), 

ponieważ brak jest w przedmiarach robót pozycji dot. wykonania w/w prac. Jeśli tak, to 

prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające wykonanie w/w prac. 

Wyjaśnienie: Przedmiar uzupełniono o nasadzenia. 

 



Pytanie 9 
Prosimy o udostępnienie Projektu Rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego 

zgodnie z Decyzją nr 7/2022 z dnia 14.02.2022 r. zatwierdzającą projekt budowlany 

i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę. 

Wyjaśnienie:  Nie dotyczy  - pozycję rozbiórki usunięto z przedmiaru. 

Pytanie 10 
W związku z wprowadzoną w 2022 r. zmianą sposobu wykonania prac, tj. uzyskaniem 

ostatecznej decyzji na rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na terenie należącym do Zamawiającego, prosimy o analizę dokumentacji projektowej 

dot. budynku Sali Gimnastycznej, pod kątem konieczności wykonania ściany 

oddzielenia pożarowego od strony budynku mieszkalnego, który jest przeznaczony do 

rozbiórki. Zmiana ta może pozwolić Zamawiającemu na obniżenie kosztów 

zaplanowanej inwestycji. 

Wyjaśnienie: W przedmiarach uwzględniono rezygnację z okien w klasie odporności pożarowej.  
 

Pytanie 11 
Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać podstawy wycen 

(np. KNRy) poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

Wyjaśnienie: Nie. 

 
Pytanie 12 
W wyniku weryfikacji udostępnionej dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy, że 

n/w stronach internetowych: 

a) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3412602d-fec9-4369-b5a3- 

acd43491597b 

b) http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ikos27132022/ 

udostępniona jest inna dokumentacja projektowa. Na stronie internetowej w pkt a) 

powyżej została zamieszczona niepełna dokumentacja projektowa (tj.: brak projektów 

budowlanych, brak projektów branżowych, brak projektów dot. budynku Sali 

Gimnastycznej. 

Wyjaśnienie: Zamawiający pod ww. adresami udostępnił pełną dokumentację przetargową. Zamawiający 

podtrzymuje termin składania ofert. 

 

 

Modyfikacja SWZ 

Na podstawie art. 286 ust. 1Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

1. Zmianie ulega załącznik  nr 6 - przedmiar robót, który od teraz będzie obowiązywał. 

 

 
Zatwierdził 

/ Józef Knapik / Wójt 

Gminy Pleśna 

Otrzymują: 

 

1. BIP 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a


