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        Lipiany, dnia 15.11.2022 r.  

 

BUD-Z.271.15.2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ  

 

Dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego:   

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRASNE  

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-11-02 pod 

nr 2022/BZP 00419647/01  

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022,  poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

Pytania dotyczące treści SWZ, wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.11.2022 r. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi SWZ: 

  

Pytanie 1. 

Prosimy o odpowiedź czy dopuszczają Państwo (i projektant) zmiany materiałowe/konstrukcyjne oraz 

usprawnienia technologicznie do budowy ww. obiektu względem pierwotnej dokumentacji. Adaptacja 

projektu związana ze zmianą technologii jest po naszej stronie. Chciałbym zaznaczyć, że poniższe 

zmiany nie są zmianami istotnymi i nie mają wpływu na pozwolenie na budowę. Proponujemy 

wykonanie ww. obiektu jako energooszczędny w technologii szkieletowej prefabrykowanej: - ściana 

zewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / 

konstrukcja drewniana 14,5x4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo - włóknowa fermacell / klej 

poliuretanowy / styropian fasadowy / podkład gruntujący pod tynk s.-s. / siatka elewacyjna / klej do 

zatapiania siatki / tynk silikatowo-sylikonowy - ściana wewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie 

łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 9,5 x 4,5 + wełna mineralna / płyta 

gipsowo-włóknowa fermacell / szpachlowanie łączeń / wewnątrz farba - strop: sufit podwieszany g-k 

szpachlowany i malowany na biało / ruszt / wełna mineralna + konstrukcja - pas dolny wiązara drewno 

C24. Inne ewentualne zmiany dotyczą: - fundament: płyta fundamentowa (50 cm piasku ubitego, 20 cm 

styropianu EPS 100 / beton C20/25 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 25kg/m3 oraz zbrojenie łączone 

strzemionami pod ścianami zewnętrznymi); - dach: dachówka betonowa / łaty + kontrłaty / membrana 

/ konstrukcja wiązarowa z suchego drewna konstrukcyjnego C24.            

Jeżeli w ww. liście są elementy, na których zmianę wyrażają Państwa zgodę i takie, na które nie 

wyrażacie Państwo zgody, proszę również o taką informację z wyszczególnieniem pozycji.  

Odpowiedź 1. 

Po przeanalizowaniu pytania wyjaśniam, że budynek świetlicy należy wykonać zgodnie z załączoną do 

postępowania przetargowego dokumentacją projektową.  Zadanie jest dofinansowane w ramach 

operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania "Podstawowe 

usługi  odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 -2020 i każda zmiana w 

stosunku do dokumentacji projektowej może powodować, że poniesione koszty nie będą kwalifikowane. 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwa od dokumentacji projektowej. 

 

BURMISTRZ  

/-/ Bartłomiej Królikowski 


