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Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zadania pn.: Rozbudowa z przebudową – kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 

w Gostyniu. 

 
 Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść 

pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: Szczegóły i parametry planowanej do montażu windy osobowej ( opis, rysunki): wg 

kosztorysu Inwestorskiego – Poz. 695 Zakup i montaż windy osobowej = szt.1, 

Odpowiedź nr 1:  Urządzenie, dźwig osobowy (winda) ma zostać dobrany zgodnie 

z  zaprojektowanym szybem windowym. Rysunek zawierający charakterystyczne parametry 

urządzenia dołączono, jako Zał. Nr 1 

 

Pytanie nr 2: Rodzaj i przedmiar paneli akustycznych: wg kosztorysu Inwestorskiego – poz. 709 

Wymiana paneli akustycznych w Sali sportowej = szt. 1. 

Odpowiedź nr 2: Wycena obejmuje kompletną wymianę wszystkich paneli akustycznych 

zamontowanych w sali gimnastycznej. Wstępny obmiar wynosi około 464,4 m2 paneli. Panele mają 

mieć wymiary 1200 x 600 x 40 w kolorze białym. Mają spełniać wymogi mechaniczne i akustyczne 

dla hal sportowych między innymi odporność na uderzenia mechaniczne np. piłką.  

 

Pytanie nr 3: Szczegóły dachu nad podjazdem dla niepełnosprawnych + Grubość płyt warstwowych: 

wg kosztorysu Inwestorskiego – Poz. 743 Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10 % 

z płyt PW8/B-U2 montowane metodą tradycyjną = m2 9,656. 

Odpowiedź nr 3: Szczegóły dachu nad podjazdem przedstawiono na  rysunku w Zał. 2. Grubość płyty 

to 10 cm, rdzeń poliuretanowy.  

 

Pytanie nr 4. Szczegóły mebli biurowych: wg Kosztorysu Inwestorskiego – Poz. 373 Zakup i montaż 

mebli biurowych po uzgodnieniu z Inwestorem = m1 

Odpowiedź nr 4: Zakup mebli biurowych obejmuje sekretariat tj. pomieszczenie nr 2.03. Meble mają 

być indywidualną zabudową ułatwiająca funkcjonowanie sekretariatu. W skład mebli wchodzi szafa z 

drzwiami przesuwnymi w całości wypełniona półkami dostosowanymi rozstawem do wysokości 
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segregatorów.  Szafa- zabudowa od posadzki do sufitu dł. około 260 cm grubość szafy dostosować 

do warunków pomieszczenia w granicach od 40 do 50 cm. Poza tym ma zostać wykonana zabudowa 

z wysoką ladą w kształcie litery L, która ma pomieścić biurko na stanowisko komputerowe oraz 

biurko do obsługi uczniów. Całość ma zostać tak ustawiona aby zapewnić komfort pracownikowi. 

Długość zabudowy w całości około 450 cm licząc po najdłuższych krawędziach.   

 

Pytanie nr 5: Prosimy o informację, jaki rozmiar monitora interaktywnego przyjąć do oferty, ze 

względu na brak tych danych w dokumentacji. 

Odpowiedź nr 5: Szczegółowe minimalne parametry monitora interaktywnego to: przekątna 65”, 

rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840 x 2160), czas reakcji matrycy 8 ms, odświeżanie 60 HZ dla 4K / 

UHD (3840 x 2160), wyświetlane kolory 1,07 mld , żywotność matrycy 50 000 godzin, technologia 

Podczerwień (IR), rejestracja Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot, ilość 

obsługiwanych punktów 20, kąty widzenia 178°, wspierane systemy operacyjne Windows: 10, 8, 7, 

XP Linux / Mac / Android / Chrome, porty wejściowe HDMI 3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz), porty USB 

3x USB 2.0, porty Audio 1x wejście / 1 x wyjście, wbudowane głośniki 2x 10 W 

 

Pytanie nr 6: Rozdział 2 II Kondygnacja podrozdział 3 2.03 Sekretariat, poz. 373 jako „kalkulacja 

własna” przedmiaru jest zapisane: „ Zakup i montaż mebli biurowych po uzgodnieniem z Inwestorem” 

m. 1. W materiale tej pozycji jest zapis „Meble biurowe po uzgodnieniu z inwestorem” -  proszę 

wskazać o jaki asortyment mebli wchodzi w skład tej pozycji do wyceny. 

Odpowiedź nr 6: Meble należy wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 niniejszego 

dokumentu.  

 

Pytanie nr 7: Proszę o podanie parametrów techniczne dla windy osobowej. 

Odpowiedź nr 7:  Parametry techniczne zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i załącznikiem nr 1. 

 

Pytanie nr 8: W opisie projektu technicznego w punkcie „1.13.13 DRZWI WEWNĘTRZNE D9, D10” 

jest zdanie: „Drzwi wg zestawienia stolarki projektu wykonawczego” – prosimy o udostępnienie 

„projektu wykonawczego”. 

Odpowiedź nr 8: W kosztorysie wkradła się omyłka pisarska, sformułowanie „projekt wykonawczy” 

powinien być zastąpiony  sformułowaniem „projekt techniczny”. Całość stolarki drzwiowej znajduje 

się w projekcie technicznym na rys. A-09.  
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ZMIANA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące 

zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1: 

W Rozdziale 12 pkt 1, o treści: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 7 lipca 2022 roku.” 

Zastępuje się następującym: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 8 lipca 2022 roku.” 

Zmiana nr 2: 

W Rozdziale 14 w pkt 1, o treści: 

„Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2021 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/607467. Oferty 

złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy” 

 Zastępuje się następującym:  

„Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2022 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/607467. Oferty 

złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy” 

Zmiana nr 3: 

W Rozdziale 14 pkt 2, o treści: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2021 roku, o godz. 10:30. Otwarcie ofert nie jest jawne” 

Zastępuje się następującym: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 roku, o godz. 10:30. Otwarcie ofert nie jest jawne” 

 

Mariusz Konieczny 

Naczelnik 

Wydziału Inwestycji 
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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