
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare Babice, dnia 1 kwietnia 2021 r. 
WIZiF.271.2.2021 
 
 
Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli”. 
 
 
Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 135 ust.  6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informuje, że w dniu 30.03.2021 r. 
wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie: 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji w formacie DWG o rzuty i schematy instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Pod podanym linkiem brak wspomnianej dokumentacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
Pytanie nr 2: 
Proszę o informację czy zamówienie obejmuje wyposażenie meblowe np.: szafki, ławki, tablice, krzesła itp? 
Jeśli tak, to proszę o szczegółowe zestawienie i specyfikację. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Wyposażenie meblowe nie jest przedmiotem zamówienia. 

Pytanie nr 3: 
Proszę o informację czy zamówienie obejmuje wyposażenie łazienek np.: lustra, podajniki papieru 
toaletowego, dozowniki ręczników papierowych, dozowniki mydła, szczotki do toalet, suszarki do rąk, poręcze 
dla niepełnosprawnych? Jeśli tak, to proszę o szczegółowe zestawienie i specyfikację. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamówienie obejmuje wyposażenie łazienek. Specyfikacja zastosowanych elementów wyposażenia zawarta 

jest na rysunkach wykonawczych architektury dot. sanitariatów o numerach: W/7.1/A, W/7.2/A, W/7.3/A, 

W/7.4/A.  

Pytanie nr 4: 
Proszę o informację czy zamówienie obejmuje wyposażenie sportowe Sali gimnastycznej? Jeśli tak, to proszę 
o szczegółowe zestawienie i specyfikację. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zakres rozbudowy nie przewiduje pomieszczenia sali gimnastycznej. 

Pytanie nr 5: 
Proszę o informację, do jakiej wysokości na ścianach należy przewidzieć okładziny winylowe ochraniające 
ściany? 
 



 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym części architektonicznej na str. 25 pkt 9.2 ściany w 
komunikacji wewnętrznej oraz w salach lekcyjnych należy zabezpieczyć okładziną winylową klejoną do ściany 
do wys. 100 cm. 
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o informację, do jakiej wysokości na ścianach należy przewidzieć okładziny z płyt laminatu 
konstrukcyjnego HPL gr. 8 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Okładziny z laminatu HPL gr. 8mm, zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym części 
architektonicznej na str. 25 pkt 9.2, należy zastosować na ścianach szybu windowego, w obrębie umywalek w 
salach lekcyjnych oraz na ścianach sali rekreacyjnej (nr pom. 0.23) od strony korytarza. Wysokość okładzin 
wg opisów na rysunkach rzutów kondygnacji oraz rysunków przekrojów wynosi: 
- ściany windy szybu windowego – do spodu sufitu powieszanego – wg przekroju 3-3 (rys.nr 8/A) sufit 

powieszany jest na poziomie: parter 2,7 m, piętro 2,6 m, poddasze 2,7 m, 
- osłona ścian w rejonie umywalek w salach - wg opisów na rysunkach rzutów kondygnacji wskazane są 

formatki płyt HPL – wysokość obudowy 150 cm, 
- okładzina ścienna przy sali rekreacyjnej – wg opisu na rysunku rzutu parteru nr 3B/A do spodu sufitu 

podwieszanego tj. zgodnie z rysunkiem przekroju nr 3B/A – 2,7 m.  
 
Pytanie nr 7: 
Proszę o informację, do jakiej wysokości na ścianach należy przewidzieć okładziny z płyt włókno-cementowych 
gr. 8 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Okładziny z płyt włókno-cementowych zastosowano jako wykończenie różnych fragmentów elewacji. Nie jest 

możliwe podanie jednej wysokości montażu płyt. Należy zapoznać się z rysunkami wykonawczymi elewacji 

(architektura rys. nr 11/A, 12/A, 13/A, 14/A oraz 25/A).  

Pytanie nr 8: 
Proszę o informację, do jakiej wysokości na ścianach należy przewidzieć wykończenie ścian płytkami 
ceramicznymi w sanitariatach? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Wysokość wykończenia ścian płytkami ceramicznymi w sanitariatach wskazano na rysunkach wykonawczych 

architektury dot. sanitariatów o numerach: W/7.1/A, W/7.2/A, W/7.3/A, W/7.4/A. W projekcie założono cokół z 

wykładziny winylowej o wysokości 10 cm oraz wykończenie ścian płytkami ceramicznymi powyżej niego do 

wysokości ok. 205 cm. 

Pytanie nr 9: 
Z jakiego rodzaju stali mają być wykonane balustrady w klatkach schodowych (stal czarna czy nierdzewna)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Do wykonania balustrad należy wykorzystać stal czarną. 

Pytanie nr 10: 
W jaki sposób ma być wykonana powierzchnia balustrad w klatkach schodowych (malowanie proszkowe czy 
natryskowe)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Balustrady należy malować proszkowo. 

Pytanie nr 11: 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni roboczych. Prośbę motywuję 
utrudnień związanych ze stopniem skomplikowania projektu i trudnościami związanymi z otrzymaniem ofert 
od dostawców i podwykonawców ze względu na przypadające święta oraz lockdownem, co może wpłynąć na 
cenę oferty a przedłużenie terminu pozwoli na przygotowanie kompletnej i konkurencyjnej oferty. 
 
Pytanie nr 12: 
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
30.04.2021 r., z uwagi na panującą pandemię Covid-19 oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu 
zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 15.04.2021 
r. Przeprowadzenie dogłębnej analizy pozwoli na optymalizację kosztów inwestycji. 
 



 

Odpowiedź na pytanie nr 11 i 12: 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.04.2021 r. 
 
 
W związku z odpowiedzią na pytania, Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 135 ust.  6 oraz art. 137 ust. 
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) 
informuje, że wprowadza następujące zmiany w SWZ: 
 
1. W Rozdziale XIV, w punkcie 1 i 7: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej na 
stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice do dnia 15.04.2021 r. 22.04.2021 r. do godz. 
12:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r. 22.04.2021 r. o godzinie 13:00. 
2. W Rozdziale XII, w punkcie 1: 

1) Termin związania – do 31.05.2021 roku. do 25.06.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą 
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Dokonane wyjaśnienia stają się obowiązujące od dnia ich 
wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia 
dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice. 
Zamawiający w dniu 01.04.2021 r. przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie 
o sprostowaniu do ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany ww. terminów – w momencie publikacji 
ogłoszenia zostanie ono umieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 

Jacek Kłopotowski 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Funduszy Zewnętrznych 
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