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Gołańcz, dnia 2022-09-23 

Znak sprawy: ZP.271.12.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 
ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00340986/01 z 
dnia 2022-09-09 
 
 

ZAWIADOMIENIE Nr 1 
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa remizy OSP w Olesznie 
ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00340986/01 z dnia 2022-09-09  
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści 
SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytania z dnia 11 września 2022 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Proszę o dołączenie załączników do SIWZ w formie edytowalnej. 

2. Proszę o dołączeni przedmiarów robót w formie edytowalnej. 

Odpowiedź 

Powyższe pliki zamieszczono na stronie postępowania w sekcji „załączniki” 

Pytania z dnia 14 września 2022 

Proszę o udostępnienie kompletnego rysunku instalacji elektrycznych 

Odpowiedź: 

Zamieszczono prawidłowo przekonwertowany plik na stronie postępowania w sekcji „załączniki”. 

Pytania z dnia 15 września 2022 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, zwracam się do zamawiającego z prośbą o 

określenie/wskazanie robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach. Brak takiej 

informacji w udostępnionej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 3 ust. 9 projektu umowy Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży 

harmonogram rzeczowo-finansowy (w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej).  

Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy według własnej koncepcji w taki sposób, 

aby jego wartość finansowa była zgodna z zapisami § 9 ust. 5 projektu umowy. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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Pytania z dnia 19 września 2022 

Pytanie nr 1 

W związku z przygotowywaniem oferty na budowę budynku Remizy OSP w Olesznie  uprzejmie proszę,  

o wyspecyfikowanie planowanego do montażu wyposażenia  - technologicznego świetlicy oraz 

wyposażenia zewnętrznego. Prosimy o podanie dokładnie z dopuszczalną tolerancją wymiarów oraz 

ilości,  parametrów materiałowych, technicznych wyposażenia i uwzględnienie w specyfikacji 

wszystkich elementów (w tym okapów, blatów, szaf, sprzętu AGD itp.), które winien wycenić, a później 

dostarczyć Wykonawca. 

Ponadto dla zachowania wymaganych standardów (a jednocześnie równej wyceny przez Wszystkich 

Wykonawców) prosimy o wyspecyfikowanie materiałowe: drzwi wewnętrznych (wykończenie, 

wypełnienie). 

Odpowiedź: 

Proszę przyjąć parametry określone w dokumentacji, moc, gabaryty adekwatne do powierzchni, ilości 

osób przebywających w obiekcie - standard zgodnie z wymogami sanepidu, p-poż. oraz ergonomią 

pracy. Poglądowo można posiłkować się innymi świetlicami będącymi pod zarządem Zamawiającego 

(przykłady świetlic w m. Buszewo, m. Czerlin) 

 

Pytanie nr 2 

Załącznik nr 11-Dokumentacja projektowa\Remiza Oleszno elektr plik "instalacje" jest niekompletny. 

Proszę uzupełnić. 

 

Odpowiedź: 

Zamieszczono prawidłowo przekonwertowany plik na stronie postępowania w sekcji „załączniki”. 

Pytania z dnia 20 września 2022 

Pytanie nr 1 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, proszę o doprecyzowanie/opis techniczny, 

projektowane parametry wyposażenia technologicznego świetlicy oraz wyposażenia zewnętrznego. W 

udostępnionych przedmiarach ilości określono tylko jak sztuki lub komplety. Ze względu na bogaty 

asortyment materiałów występujących na rynku, informacje takie są niezbędne do rzetelnego 

skalkulowania oferty. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć sprzęt o parametrach zużycia energetycznego minimum A+, stosować kompatybilność  

przy doborze sprzętu. Na etapie ofertowym nie wybierany sprzętu tylko wstawiamy wartość zakupu i   

montażu sprzętu. W/g cenników KNR należy przyjąć średnie ceny produktów. Po wyborze Wykonawcy, 

Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu przed wbudowaniem do akceptacji Zamawiającego.  

Pytanie nr 2 

Proszę o informację jakie grzejniki zastosować na obiekcie.  

- łazienkowe CosmoNowa – jak w opisie technicznym, 
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- kompletne (to opis ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 

- o symbolu E (jak na rysunkach); czy oznacza to, że grzejnikom stawiamy jakieś szczególne 

wymagania. Proszę to jednoznacznie wyartykułować. 

- ilość grzejników w projekcie i przedmiarach – niezgodna, proszę o skorygowanie.  

- czego dotyczy zapis o montażu instalacji w mieszkaniach? 

Odpowiedź: 

Grzejnikom nie stawiane są żadne specjalne wymagania, opis jak montaż instalacji jak w mieszkaniach 

tzn. tak jak w budownictwie mieszkaniowym dosłownie. Do wyceny należy przyjąć pozycje w 

kosztorysie ofertowym. Jeżeli są niespójne to decyduje przedmiar w kosztorysie ofertowym. Ilość 

grzejników określa kosztorys ofertowy przedmiar (jak i przy wszystkich materiałach). 

Pytania z dnia 23.09.2022 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, proszę o doprecyzowanie/opis techniczny, 

projektowane parametry wyposażenia technologicznego sali, szatni, wyposażenia kuchni i zalecza, 

wyposażenia łazienek itp. W udostępnionych przedmiarach ilości określono tylko jako sztuki lub 

komplety. Ze względu na szeroki asortyment materiałów występujących na rynku, informacje takie są 

niezbędne do rzetelnego skalkulowania oferty. Proszę o określenie minimalnego zakresu robót do 

wykonania w I ETAPIE. 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi znajdują się w odpowiedziach na powyższe pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
dnia 2022-09-23 
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