
 

 

Drawno, dnia 16.02.2022 r. 
PIOŚ.271.1.2022.MP    

 

 

-Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Drawnie” 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 

r. – Prawo zamo wien  publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść 

zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań dnia 14.02.2022r.: 
 
1. Dotyczy docieplenia stropodachu przedszkola: 
Bark jasno sprecyzowanego zakresu robót oraz ilości przedmiarowych. 
a) Czy i w jakiej technologii ocieplamy stropodach – (w tytule ocieplenie stropodachu a w 
zakresie brak izolacji termicznej) 
b) Czy rynny i rury spustowe wymieniamy na nowe. (jakie ilości) 
c) Czy instalację odgromową wymieniamy na nową. (jakie ilości) 
d) Ile warstw papy jest obecnie na dachu (ile trzeba zerwać) 
d) Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót w przedmiotowym zakresie – jeżeli tak 
proszę o udostępnienie. 
e) Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją na docieplenie stropodachu przedszkola – 
jeżeli tak proszę o udostępnienie. 
2. Czy zamawiający przewiduje, skrócenie terminu wykonania zadania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad 1a) „Ocieplenie stropodachu Przedszkola Miejskiego w Drawnie- wymiana 
pokrycia- zakres robo t sprecyzowano w opisie technicznym STWIORB oraz 
przedmiarze robo t.  
Izolacja techniczna po wymianie pokrycia dachu do ewentualnego odtworzenia 
w obszarach jej występowania.” 
Jednoczes nie zgodnie rozdziałem 4.5. SWZ Zamawiający informuje: 
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało 
charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na 
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) oraz 
STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie 
realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w 
stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do 
żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji 
projektowej, o której mowa w pkt 4.5. 1) oraz STWIORB. 

 



 

 

Ad 1b) „Rynny i rury spustowe po rozbio rce uwzględniono do ponownego 
montaz u.  
W przypadku uszkodzen  podczas prac demontaz owych- do wymiany na nowe.”  

 
Ad 1c) „Instalację odgromową po rozbio rce uwzględniono do ponownego 
montaz u.  
W przypadku uszkodzen  podczas prac demontaz owych- do wymiany na nowe.”  

 
Ad 1d) „Obecnie na dachu znajdują się 2 warstwy papy- warstwa podkładowa i 
warstwa wierzchniego krycia.”  

 
Ad 1e)  „Zamawiający dysponuje przedmiarem robo t w w/w zakresie, kto ry 
omyłkowo nie został załączony do dokumentacji. Niniejszym uzupełniamy 
dokumentację o przedmiar na pokrycie dachu w Przedszkolu Miejskim w 
Drawnie.” 

 
Ad 1f) „Dokumentacja okres lająca zakres robo t budowlanych dot. ocieplenia 
stropodachu Przedszkola Miejskiego w Drawnie - wymiany pokrycia, 
udostępniony został w formie opisu technicznego, STWIORB oraz przedmiaru 
robo t- uzupełnionego w dniu dzisiejszym.”   

 
Ad 2) „Termin wykonania zadania okres lony został na 29 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, co oznacza, z e Wykonawca moz e zrealizowac  przedmiot zamo wienia w terminie 
kro tszym, jednakz e nalez y uwzględnic  fakt, iz  budynek Szkoły Podstawowej oraz 
Przedszkola Miejskiego w Drawnie podczas prac, muszą funkcjonowac  poza okresem 
wolnym ustawowo od nauki szkolnej.”     
 
 

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 

C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłuża termin 

składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w 

rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 28.02.2022 r., godz. 11:00. 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 01.03.2022 r. godz. 11:00 



 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 28.02.2022 r. godz. 12:00 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 01.03.2022 r. godz. 12:00 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.03.2022 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.03.2022 

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu  nr 

2022/BZP 00053759/01 z dnia 10.02.2022r. w sekcji VIII Procedura, pkt. 8.1, pkt 8.3, 

pkt. 8.4.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.02.2022r. w 

BZP. 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 
 
 

    (podpis kierownika Zamawiającego 
        lub osoby upowaz nionej) 
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