
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare Babice, dnia 26 marca 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 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informuje, że w dniach 17.03.2021 r. - 24.03.2021 r. 
wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie: 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o udostępnienie rysunków zestawczych balustrad wewnętrznych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Szczegóły i detale oraz tabele zestawcze elementów balustrad wewnętrznych znajdują się na rysunkach 
projektu wykonawczego w zakresie architektury – dot. klatek schodowych oraz detali balustrad.  
Rysunki nr: 
27.1/A – Klatka schodowa K1 
27.2/A – Klatka schodowa K1/A 
27.3/A – Klatka schodowa K2 
27.4/A – Klatka schodowa K3 
27.1/A – Klatka schodowa K4 
28A/A – Detale balustrad 
 
Pytanie nr 2: 
Proszę o udostępnienie rysunków zestawczych balustrad zewnętrznych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
W zaprojektowanym obiekcie nie występują balustrady zewnętrzne. 

Pytanie nr 3: 
Proszę o podanie klasy odporności ogniowej drzwi do windy.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Z uwagi na fakt, iż budynek stanowi jedną strefę pożarową nie wymaga się zastosowania drzwi o określonej 

odporności ogniowej. 

Pytanie nr 4: 
Proszę o podanie ilości przystanków windy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Winda zatrzymuje się na parterze, piętrze i poddaszu. Przekrój przez szyb windowy (Przekrój 3-3) znajduje 

się na rysunku wykonawczym w zakresie architektury nr 8/A. 

Pytanie nr 5: 



 

W dniu 23 czerwca 2020 r. uchwalono Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). Zgodnie z treścią przepisu art. 15vb ust. 1 według którego do zamówień 
publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje 
się przepisy tej ustawy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem ust. 2 – 8. 
Jednocześnie w ust. 5 ww. przepisu określono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w 
wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Treść powyższych przepisów, ma zastosowanie do 
przetargów ogłoszonym po dniu 23 czerwca 2020 r. Niniejszy przetarg został ogłoszony w dniu 3 marca 2021 
r., tym samym przepisy powyższej ustawy mają zastosowanie do tego zamówienia. Tymczasem, w Rozdziale 
XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający określił, że będzie wymagał wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto. Jednocześnie, 
Zamawiający nie wskazał, czy ustalenie wyższego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia. 
Takiego opisu nie zawarto również w SIWZ. Mając na względzie obowiązujące przepisy, Zamawiający w 
sposób obligatoryjny powinien ustalić granicę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. Tym samym, proszę o zmniejszenie granicy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy - z 10% na 3%. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający zwraca uwagę, że art. 15 vb ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, na który powołuje się Wykonawca, utracił moc zgodnie z art. 36 ust. 2 niniejszej 
ustawy z dniem 1.01.2021 r. 
 
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.  
 
 

        
  Paulina Mateusiak 
  Główny Specjalista ds. zamówień publicznych 
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