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Popielów, dnia 01.07.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.11.2022.TJ 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  

Dotyczy postępowania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola 

Publicznego w Karłowicach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 

2022/BZP 00207516/01 z dnia 2022-06-14. 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść pytań jest następująca: 

Pytanie  

W związku z wynagrodzenie ryczałtowym prosimy o wyjaśnienie do prowadzonego postępowania: 

- W opisie do projektu znajdujemy informacje o dociepleniu stropu wełna 30 cm - brak                   

w przedmiarze; 

- W projekcie nie znajdujemy zakresu zwiazanego z utwardzeniem terenu i ogrodzenim wraz  

z bramą, natomiast jest taki zakres w przedmiarze; 

- w projekcie brak konstrukcji daszków -  jednospadowe daszek nadwejściowy - 2,50*1,20            

ze szkła bezpiecznego na konstrukcji stalowej - natomiast występuje w przedmiarze. 

Prosimy o wyjaśnienie czy i jaki zakres jest do wykonania oraz wprowadzenie korekt do przedmiaru 

i co nalezy ująć w przedmiarze.  

 

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html. 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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Stanowisko Zamawiającego: 

Odpowiedź  

- Należy przyjąć do wyceny robót budowlanych docieplenie stropu wełną gr. 30 cm na powierzchni 260,00 m2 

- Należy wycenić zgodnie z przedmiarem zakres prac związanych z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem. 

- Należy przyjąć do wyceny daszek w konstrukcji szklanej – 2 tafle szkła bezpiecznego na wspornikach  
stalowych i zestawem mocującym. Wymiar daszku szklanego 2,50-1,20. 

Z up. WÓJTA 

/-/ Artur Kansy-Budzicz 

Zastępca Wójta 

…….................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 


