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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej  
w Snopkowie 
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 
SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  
 
Pytania dotyczące przedmiotu robót. 

1. Pozycja nr 3 przedmiaru określa wykopy trzech stron biorąc do wyliczenia głębokości wykopu 
1m, natomiast PT rys. A-5 ściana MZ-1 określa wykop na głębokość 2,4 m. 
- Czy wykopy nowej części ściany zachodniej i wschodniej mają być wykonane zgodnie z PT. 
- Czy zamawiający zmieni ilość robót podając nowy przedmiar. 

Odpowiedź:  
Należy uzupełnić przedmiar w pozycji nr 3 tak by miał formę 

  <elewacja wschodnia> 0,70(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40)*1,00 
 18,00*1,40 
  <elewacja północna>0,70*16,24*1,00 
 <elewacja zachodnia> 0,70*(16,52+11,03)*1,00 
11,03*(1,40+2,90)*0,5 
<sala1.09>(1,00+1,25)/2*5,36+1,00*3,00 

2. Pozycja nr 5 przedmiaru obejmuje odgrzybienie 132,714 m2 a odkopano (54,439/0,7=77,64 m2)  
- Czy zamawiający poda nowy przedmiar tej pozycji? 

Odpowiedź:  
Przedmiar w pozycji nr 5 po korekcje pozycji nr 3 należy uzupełnić o wartość  1,00*3,00 

3. Pozycja nr 11 przedmiaru obejmuje zasypanie piaskiem 54,439 m3  
- Czy zamawiający dołączy nowy przedmiar tej pozycji uwzględniając wykop na głębokość 2,4 

m 
Odpowiedź: 
Przedmiar w pozycji 11 należy uzupełnić o poprawną wartość pozycji nr 3. 

4. Pozycja nr 17 przedmiaru określa ułożenie siatki na cokole.  
- Czy na cokole ma być jedna warstwa siatki czy dwie warstwy  
- Czy zamawiający wykona nowy przedmiar robót? 

Odpowiedź: 
Na cokole powinny być 2 warstwy siatki, przedmiar należy poprawić (podwoić jego wartość). 

 
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 14-05-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także 
uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). 
Jednocześnie Zamawiający zmienia miejsca składania ofert z pokoju nr 21 (sekretariat) na  Biuro 
Podawcze  – parter budynku Urzędu Gminy Jastków. 
 
 
 
 
 

 


