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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (7) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku szkoły 

podstawowej i przedszkola w Snopkowie 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 

SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 
Pytanie 1 

Wyposażenie sal lekcyjnych. 

W projektowanych salach lekcyjnych 2.13 i 2.14 zaprojektowano zaplecza dla sali fizyko-

chemicznej i przyrodniczej.W sali fizyko-chemicznej przewidziano miejsce na dygestorium, stół 

laboratoryjny ze zlewem, stół demonstracyjny, a na 

zapleczu zlew jednokomorowy, szafę na odczynniki, szafę na szkło i sprzęt labolatoryjny, szafę na 

niezbędne przyrządy i blat roboczy. W sali przyrodniczej przewidziano miejsce na stół 

demonstracyjny, a na zapleczu miejsce magazynowe do przechowywania przyrządów, blat roboczy 

oraz zlew jednokomorowy. 

Pytanie: Czy oferta ma zawierć to wyposażenie? Jeśli tak to proszę o zestawienie z dokładnymi 

danymi tego wyposażenia. 

Odpowiedź:  

Nie. Na zapleczu w salach lekcyjnych 2.13 i 2.14  należy zamontować zlew jednokomorowy.    

 

Pytanie 2 

Przedmiar robót – Branża budowlana 

W pozycjach poprawionego przedmiaru robót w dalszym ciągu pominięto: 

-  czas pracy deskowania systemowego na okres dojrzewania betonu (do poz. 65-70, 72, 139, 141-

149) – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 z dnia 06.02.2020r. 

-  zgrzewanie wykładziny – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 06.02.2020r. 

-   wykonanie cokołu przyściennego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 06.02.2020r. 

-  wykonanie obróbek blacharskich kalenicy (gąsiory)  – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 z 

dnia 06.02.2020r. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  

Należy uzupełnić przedmiar. 

 

Pytanie 3 

W  odpowiedzi  na pytanie nr 8 z dn. 21.02.2020  Zamawiajacy  zwiększa zakres rzeczowy  

zamówienia o wykonanie stałego monitoringu wizyjnego procesu budowy. Prosimy o wskazanie do 

którego przedmiaru branżowego należy dołączyć wycenę tych prac oraz ujęcie ich w zakresie 

rzeczowym w SIWZ, w projekcie umowy oraz STWiOR.  

Odpowiedź: 

Przedmiar branża budowlana. Każdy wykonawca powinien przyjąć zwiększenie w/w zakresu 

zamówienia. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu  XI. SIWZ 

termin składania i otwarcia ofert  na dzień 04-03-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 

zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).  Dodatkowo dla 

ułatwienia Wykonawcom kalkulacji ceny oferty Zamawiający zamieszcza w załączeniu 

poprawiony przedmiar branży budowlanej. 
 


