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Przemyśl, 29.03.2022 r. 

ZP.271.4.2022 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania pn. Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Nr 2 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych 
wyjaśnieniach. 
 

Pytanie 
Czy przedmiar branży elektrycznej obejmuje swoim zakresem obydwa sanitariaty C1 i C2? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w wyniku analizy Załącznika Nr 5 do SWZ – SOPZ stwierdzono omyłki 
w załączonych do niego przedmiarach.  
W związku powyższym oraz zgodnie z § 4 ust 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
poz. 2454) mówiącego, że jeżeli w zamówieniu na roboty budowlane w projektowanych 
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa 
może nie obejmować przedmiaru robót, Zamawiający usuwa z SOPZ zamieszczone przedmiary robót 
tj. pliki: 

1) w folderze o nazwie „ARCHITEKTURA przedszkole Nr 2” plik o nazwie „Przedmiar”; 
2) w folderze o nazwie „INST. ELEKTRYCZNE” plik o nazwie: „Przedmiar- Remont 6-ciu węzłów 

sanit- higien w Przedszkolu nr 2”; 
3) w folderze o nazwie „INST. SANITARNE” plik o nazwie: „Przedmiar IS Romont łazienki 

w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu”. 
Wyceny prac remontowych dotyczących remontu węzłów C1 (parter) i C2 (piętro) należy dokonać 
w oparciu o załączone do SOPZ nw. dokumenty: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy „Remont łazienki w Przedszkolu N 2 w Przemyślu”, 
obejmujący branże: 
a) architektura, 
b) instalacje sanitarne, 
c) instalacje elektryczne, 

oprac. przez SERKIS Pracownia Projektowa, mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik, ul. Bolesława 
Chrobrego 54, 37-700 Przemyśl - Maj 2021r.; 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Remont łazienki 
w Przedszkolu N 2 w Przemyślu, oprac. przez SERKIS Pracownia Projektowa, mgr inż. arch. 
Katarzyna Jóźwik, ul. Bolesława Chrobrego 54, 37-700 Przemyśl - Maj 2021 r.; 

3) pozostałe dokumenty załączone do SOPZ. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuży terminu składania ofert do dnia 8 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym 
postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp wyjaśnienia umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.platformazakupowa.pl  
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