
Zdzieszowice, dnia 14.02.2022 r.

G M I N A    Z D Z I E S Z O W I C E
Znak sprawy :  ZB.271.2.2022

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

podstawowym bez  możliwości  negocjacji  na:  „Termomodernizacja  z  częściową  przebudową
budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach” - znak sprawy:
ZB.271.2.2022

I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) (dalej: „ustawa Pzp”), poniżej przedstawia

treść  zapytań  złożonych  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
Dotyczy zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

§ 24 pkt 1, wnosi o wskazania kierownika budowy w specjalności drogowej bez ograniczeń. 

Prosimy o zmianę zapisu na:

Obowiązki kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ze strony

Wykonawcy pełnić będzie:………………………………………….

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Ze względu na zaistniałą  oczywistą omyłkę pisarską  zamawiający na podstawie art.  286 ust.  1

ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, w  zakresie  załącznika nr 6 do SWZ –  brzmienie  § 24

pkt 1 zgodne z propozycją. 

Zapytanie nr 2:
Dotyczy zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

§ 12 pkt 4 informuje o załącznikach do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

Ppkt 4) wskazuje konieczność przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub 

potwierdzenia złożenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentów umożliwiających sporządzenie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Z uwagi iż projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, a mamy do czynienia z

istniejącym obiektem, prosimy o wykreślenie ppkt 4) z  § 12 pkt 4 o konieczności  przekazania

wskazanych dokumentów

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający  pozostawia  ten  zapis  w projekcie  umowy.  Przedmiot  zamówienia  dotyczy  części

zakresu objętego pozwoleniem na budowę, stąd konieczność posiadania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej (wyłącznie w zakresie segmentów objętych przedmiotowym zamówieniem).

Zapytanie nr 3:
§ 12 pkt 4 informuje o załącznikach do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 



Ppkt 7) wskazuje konieczność przekazania protokołów badań, sprawdzeń, podłączeń lub wpięć do 

sieci,

Z  uwagi  iż  w  zakresie  inwestycji  nie  znajduje  się  wykonanie  nowych sieci  czy  też  przyłączy

prosimy o wykreślenie ppkt 7) z § 12 pkt 4 o konieczności przekazania wskazanych dokumentów.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający pozostawia ten zapis w projekcie umowy. Aczkolwiek będzie on miał ograniczone

zastosowanie,  np.  do  badania  skuteczności  zerowania  instalacji  odgromowej  lub  szczelności

instalacji c.o. po wymianie grzejników.

Zapytanie nr 4:
Dotyczy zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

§ 12 pkt 4 informuje o załącznikach do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

Ppkt 10) wskazuje konieczność przekazania instrukcji pożarowej. 

Z uwagi iż projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, a w zakresie wewnętrznym

nie następuje zmiana warunków użytkowania (zmienia się tylko standard użytkowy)  prosimy o

wykreślenie ppkt 10) z § 12 pkt 4 o konieczności przekazania instrukcji przeciwpożarowej. 

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający na podstawie art.  286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści  SWZ, w zakresie

załącznika nr 6 do SWZ – wykreślenie pkt 10) z  projektowanych postanowień umownych w § 12

ust. 4.  

Zapytanie nr 5:
Pkt 4.7 opisu technicznego wskazuje konieczność zastosowania nawiewników higrosterowalnych w

stolarce okiennej. Ilość nawiewników w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem 4.8 

Wykończenia. 

Informujemy o braku wskazanego wyżej zestawienia. Na zestawieniu stolarki okienno-drzwiowej 

również brak informacji.

Prosimy o wskazanie okien/pomieszczeń i ilości, w których należy zastosować nawiewniki oraz

wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy rozliczyć przedmiotowe roboty.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Ilości nawiewników w poszczególnych pomieszczeniach znajdują się w zestawieniach pomieszczeń

na rzutach poszczególnych kondygnacji – pliki nr 03, 04, 05, 06. Rozliczenia można dokonać w

ramach pozycji kosztorysowych dotyczących stolarki okiennej.

Zapytanie nr   6  :  
Dotyczy ocieplenia stropodachów

Prosimy o potwierdzenie, że stropodachy budynków A, B, C, L, K należy ocieplić tylko za pomocą

styropapy podwójnie laminowanej papą podkładową gr.  25cm i  nie znajduje tutaj  zastosowania

zapis  opisu  technicznego  dotyczący  ocieplenia  stropodachu  wentylowanego  granulatem  wełny

mineralnej gr. 28cm.



Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Stropodachy budynków A, B, C, L, K należy ocieplić za pomocą styropapy podwójnie laminowanej

papą  podkładową  gr.  25cm  i  nie  znajduje  zastosowania  zapis  opisu  technicznego  dotyczący

ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr. 28cm.

Zapytanie nr   7  :  
Dotyczy przedmiaru IS.

Wskazujemy na brak pozycji przedmiarowej dot. wymiany pompy obiegowej na nową sterowaną

elektronicznie.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Wymiany pompy obiegowej nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zapytanie nr   8  :  

Dotyczy przedmiaru IS

Wskazujemy na rozbieżność pomiędzy projektem i przedmiarem. Projekt zakłada wykonanie 27szt

nowych grzejników, przedmiar wskazuje na 22szt.

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Prawidłowa ilość została podana w projekcie – 27 sztuk zgodnie z zestawieniem.

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman

/Podpisany elektronicznie/
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