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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 4 stycznia 2022 r. 

OR.271.23.2021 

      Do wiadomości 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Budowa budynku sali 

gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej w Naroku wraz z szatnią”. 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Dot. SWZ, pkt. XX Warunki udziału w postepowaniu, ust. 1. ppkt. 4) Zdolność techniczna 

lub zawodowa - Czy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 

się należytym wykonaniem dwóch budynków użyteczności publicznej tj. budową żłobka 

i przedszkola o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda?  

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się budową co 

najmniej dwóch sal gimnastycznych o wartości robót co najmniej 2 mln. Każda 

2. W dokumentacji znajdującej się na stronie Zamawiającego brak jest załączonych 

przedmiarów robót. Prosimy o udostępnienie w wersji PDF i ATH. 

Odp.: Przedmiary stanowią załączniki do odpowiedzi. 

3. W dokumentacji znajdującej się na stronie Zamawiającego brak jest rysunków 

konstrukcyjnych obiektu – prosimy o uzupełnienie. 

Odp.: Rysunki stanowią załączniki do odpowiedzi. 

4. Czy okna na Sali/ściany mają być zabezpieczone siatkami? 

Odp.: TAK 

5. Czy wykonanie instalacji elektrycznych jest w zakresie zadania ? Brak dokumentacji na 

stronie Zamawiającego. 

Odp.: Dokumentacja stanowi załącznik do odpowiedzi 

6. Według SWZ pkt V.3 podpunkt 4 szczegółowy opis zamówienia stanowi przedmiar.                  

W udostępnionej dokumentacji brak przedmiarów. Prosimy o uzupełnienie i wyjaśnienia. 

Odp.: Przedmiary stanowią załączniki do odpowiedzi 

7. Według SWZ pkt V.3 podpunkt 2 szczegółowy opis zamówienia stanowi projekt instalacji 

elektrycznej i specyfikacja techniczna. W udostępnionej dokumentacji brak wymienionej 

dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie i wyjaśnienia. 

Odp.: Dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi. 
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8. Według SWZ pkt V.2 podpunkt 5 zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie między 

innymi klimatyzacji . W udostępnionej dokumentacji brak wymienionej dokumentacji 

projektowej klimatyzacji. Prosimy o uzupełnienie i wyjaśnienia. 

Odp.: Zadanie obejmuje wykonanie wentylacji a nie klimatyzacji 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową przy 

realizacji zadania nie jest wymagana instalacja kanalizacji deszczowej. 

Odp.: Nie jest wymagana instalacja kanalizacji deszczowej 

10. W udostępnionej dokumentacji brak projektów oraz opisów branży budowlanej 

konstrukcyjnej, która jest niezbędna do sporządzenia wyceny. Prosimy o uzupełnienie i 

wyjaśnienia. 

Odp.: Dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi. 

11. Prosimy o pilne udostępnienie kompletnej dokumentacji wykonawczej z branż: 

a) Architektura 

b) Konstrukcja 

c) Zagospodarowanie terenu  

d) Instalacje sanitarne  

e) Instalacje elektryczne 

Odp.: Dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi. 

 

12. Z zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (punkt V.3) wynika, że szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowią m. in. Przedmiary robót. Stwierdzamy ich brak w 

zamieszczonej dokumentacji. W związku z tym prosimy o pilne udostępnienie 

przedmiarów, tj.: 

a) Przedmiar robót budowlanych 

b) Przedmiar zagospodarowania terenu 

c) Przedmiar robót instalacyjnych 

d) Przedmiar robót elektrycznych 

Odp.: Przedmiary stanowią załączniki do odpowiedzi. 

13. W udostępnionej przez Państwa dokumentacji technicznej brakuje: 

-Projektu instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna 

-Przedmiar robót  

-W Projekcie Zagospodarowania Terenu, brak zaznaczonej sieci elektroenergetyczne  

Odp.: Dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi. 

14. W zamieszczonej dokumentacji brak jest projektu konstrukcji, elektrycznego oraz 

przedmiarów robót. Proszę o informację czy zamawiający udostępni powyższą 

dokumentację? 

Odp.: Dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi. 

15.  

 
Odp.: Dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi. 
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W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ oraz ze względu na czas potrzebny 

na udzielenie wyjaśnień, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia: 

24.01.2022 r. do godz. 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 

24.01.2022 r. o godz. 12:05 

W związku z tym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia gdzie: 

1. Rozdz. XI. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  22 

lutego 2022 r.” 

2. Rozdz. XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do 

godziny 12:00” 

3. Rozdz. XIV ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 r. o godzinie 12:05” 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie                     

o zmianie ogłoszenia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść pozostałych zapytań wraz z odpowiedziami 

zostanie opublikowana nie później niż w dniu 10 stycznia 2022 r. na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa 
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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