
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

 
 

Tarnowskie Góry, dnia 13 lipca 2022r. 
 

AZ.272.4.16.2022 
 
             Wykonawcy 
 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Termomodernizacja 

budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 

 

 

 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu 

Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 

i ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 

ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:  

 

Pytanie 1: Poz. 6.22 przedmiaru – obejmuje cały zakres robót, tzn. od przygotowania ścian do okładziny 

klinkierowej, związany z ociepleniem cokolika - obmiar 80mb. Proszę o weryfikację tj. potwierdzenie 

obmiaru oraz potwierdzenie, że na tej części niewykonanej przez poprzedniego wykonawcę, ocieplenie 

należy dokończyć styropianem EPS70 z podwójną warstwą zbrojącą, mimo, że cokolik ocieplony jest  

w części styropianem EPS100 a w części EPS70. 

Odpowiedź 1: Obmiar w pozycji 6.22 jest prawidłowy.  Dokończenie ocieplenia cokolików należy wykonać 

styropianem EPS 70 z podwójną warstwą siatki zbrojącej. 
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Pytanie 2: W przedmiarze robót brak drugiej warstwy zbrojącej siatką oraz brak okładziny klinkierowej  

na wykonanym uprzednio cokoliku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 2: W załączeniu uzupełniony przedmiar (załącznik nr 6a do SWZ) o pozycje 6.35 oraz 6.36 

zawierające zakres robót związany z wykonaniem okładzin cokołu płytkami klinkierowymi. 

 

 

 

 

Pytanie 3: Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej  

np. na dwie roboty o wartości minimum 3 000 000,00 lub jedna robota za 3 000 000,00 i dwie roboty  

o wartości minimum 2 800 000,00 zł. 

Odpowiedź 3: Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu opisany w Rozdziale III,  ust. 4,  

pkt 4, lit. a SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, 

licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

usługowych lub użyteczności publicznej o wartości minimum 2 700 000,00 zł brutto każda z robót.” 

 

 
Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania 

ofertą. 

 

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 

 

I. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24.08.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
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II. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 26 lipca 2022 roku do godz. 10:00. 

 

III. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM 

OFERT otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26 lipca  

2022 roku, o godz. 10:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  

42-600 Tarnowskie Góry. 

 

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 

 


