
 

 
 

 
INW.271.35.2018                 Myślenice, dnia 05.11.2018 r. 
 

 

 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

wg rozdzielnika 

 

 

Zamawiający:  Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. 

 

Dotyczy:          „Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Drogini”  

 

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy 

SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji 

technicznej zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące 

wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1:  

W przedmiarze robót jest błąd odnoście ilości m3 więźby dachowej. Do przetargu policzyć na 

podstawie rys. K-05 ZESTAWIENIA WIĘŹBY DACHOWEJ? 

 

Odpowiedź 

Właściwa ilość więźby dachowej to 6.12m³ określona na rysunku K-05 branży 

konstrukcyjnej. 

 

Pytanie 2: 

Czy stolarka okienna ma mieć kolor brąz dwustronny? 

 

Odpowiedź 

Wewnętrzna część stolarki powinna mieć kolor biały a od zewnątrz kolor brązowy określony 

w dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 3: 

Czy w zakres przetargu wchodzi zakup i montaż szafek z blatem kuchennym, lodówki, stołów 

i krzeseł których nie ma w przedmiarze robót? - rzut parteru rys, A-02. 

 

Odpowiedź 

Projekt nie obejmuje wyposażenia budynku. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o sprecyzowanie wykonania komina spalinowego. Czy piec kondensacyjny  

z zamkniętą komorą spalania ma być podłączony bezpośrednio do przewodu spalinowego 



RONDO PLUS 20 czy do przewodu spalinowego-powietrznego firmy Jeremias (proszę  

o podanie przekroju) 

 

Odpowiedź: 

Zaleca się podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego np. firmy Jeremias  

(w przypadku kotła do 35 kW- system spalin/powietrza fi 60/100). Dopuszcza się 

zastosowanie gotowego systemu Schiedel Avant 12+W (dedykowanego do kotłów  

z zamkniętą komorą spalania) zamiast RONDO PLUS 20. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o podanie grubości ścianki HPL? 

 

Odpowiedź: 

Ścianki HPL  o grubości 13mm. 

 

 

Po dokonaniu analizy SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego 

postępowania, dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiający 

składa następujące wyjaśnienia: 

 - zmienia konfigurację obrysu układu komunikacyjnego zgodnie z załączonym rysunkiem  

Z-02; 

- zamienia pustaki ścian nośnych z ceramicznych na pustaki z betonu komórkowego 

- zamienia pustaki ścian działowych z ceramicznych na pustaki z bloczków SLIKA E8; 

- rezygnacja z zastosowania folii w płynie dla uszczelnienia pomieszczeń mokrych  

i wilgotnych na rzecz zastosowania kleju do płytek oraz fug wodoodpornych; 

- rezygnacja z zastosowania komina systemowego Schiedel na rzecz komina murowanego  

z cegły pełnej; 

- zamienia pokrycie dachowego z dachówki ceramicznej na rzecz pokrycia dachowego  

z blachy dachówkowej o grubości min. 0.5 mm; 

- rezygnacja z podbitki drewnianej na rzecz podbitki systemowej  firmy Pruszyński T-7. 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający postanawia o przedłużeniu terminu 

składania ofert do dnia 23.11.2018 roku, godzina pozostaje niezmienna.  

 

W związku z powyższym: 

1) skreśla się dotychczasową treść pkt 19 IDW (cześć I SIWZ) a punkt ten otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Urzędu 

Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w nieprzekraczalnym 

terminie: 

 

do dnia 23.11.2018 do godz. 09:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę) należy opisać następująco: 

Gmina Myślenice 

ul. Rynek 8/9, 

32-400 Myślenice   



 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane: 

„Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Drogini” 

    nr ref. INW.271.35.2018 

Nie otwierać przed dniem: 23.11.2018 godz. 09:15 

(wpisać datę i godzinę wyznaczoną jako termin otwarcia ofert) 

 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

2) skreśla się dotychczasową treść pkt 21 IDW  (cześć I SIWZ) a punkt ten otrzymuje 

następujące brzmienie : 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 15 Urzędu Gminy 

Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:  

 

        w dniu     23.11.2018         o godz. 09:15 

 

 

 

 

 

 

     Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 


