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ZP.271.1.2023.KA                 Śmigiel, 21.02.2023 r. 

 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia  

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  

pn. „Rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna  

w Bronikowie”. 

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 

przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 17.02.2023 r., wraz  

z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ: 

1) brak w przedmiarze opierzenia i odwodnienia dachu na istniejącym budynku,  

2) brak w przedmiarze barier śniegowych,  

3) dotyczy dźwigu osobowego - czy napęd urządzenia ma być elektryczny czy 

hydrauliczny? - w opisie autor pisze o napędzie hydraulicznym a potem elektrycznym,  

4) brak w przedmiarze robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni,  

5) brak pozycji pomiarów przy projektowanej nawierzchni,  

6) brak pozycji przemurowania kominów, jest tylko rozbiórka. 

 

Odpowiedź 

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający informuje, że:  

1) w załączonym do niniejszych wyjaśnień obmiarze przedstawiono brakującą pozycję 

obmiarową dotyczącą opierzenia i odwodnienia dachu na istniejącym budynku, 

2) bariery śniegowe nie są przedmiotem inwestycji,  

3) dźwig osobowy powinien być z napędem elektrycznym,  

4) w załączonym do niniejszych wyjaśnień obmiarze przedstawiono brakującą pozycję 

obmiarową dotyczącą robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni, 

5) projektowana nawierzchnia została przedstawiona w pozycjach od 138 do 146, 

6) w załączonym do niniejszych wyjaśnień obmiarze przedstawiono brakującą pozycję 

obmiarową dotyczącą przemurowania kominów. 
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Ponadto w związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami Zamawiający przedłuża termin 

(datę) składania ofert i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  

w ten sposób, że zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz 

terminu związania ofertą wskazane w pkt 14.1, 15.1 oraz 16.1 SWZ, które otrzymują 

następujące brzmienie:  

 

„14. Sposób oraz termin składania ofert     

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem 

„Formularza składania oferty” Platformy Zakupowej Gminy Śmigiel, dostępnej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel w miejscu publikacji ogłoszenia  

i dokumentacji zamówienia przedmiotowego postępowania w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 24.02.2023 r. do godziny 10:00”.  

 

„15. Termin otwarcia ofert     

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 10:15”. 

 

„16. Termin związania ofertą      

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 25.03.2023 r.”. 

 

Analogicznych zmian dotyczących przedłużenia terminu (daty) składania ofert dokonuje  

się w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

W związku z powyższym Zamawiający załącza aktualną Część I – Specyfikację Warunków 

Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik do niniejszego wyjaśnienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający załącza aktualny wzór Formularza Ofertowego, stanowiący 

załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Wykonawca zobowiązany jest pobrać zamieszczone 

wraz z niniejszymi wyjaśnieniami dokumenty uwzględniające powyższe zmiany i odpowiednio 

złożyć w niniejszym postępowaniu. 

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 

 

 

      BURMISTRZ ŚMIGLA  

     /-/ Małgorzata Adamczak  

https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel

