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WRPZP.271-23/2022 
 

Wyjaśnienia i zmiana 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa 

Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla dzieci niepełnosprawnych  

w Swarzędzu”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o informację jakiej mocy instalację fotowoltaiczną należy przyjąć do 

wyceny. Brak danych w projekcie uniemożliwia dokonanie wyceny. 

Wyjaśnienie nr 2 

Maksymalną możliwą w ramach zaprojektowanej ilości zainstalowanych paneli - min. 199 

szt. w systemie z optymalizerami (np. Solar Edge S440). Moc jednego panela min. 380 W. 

Dopuszczalne jest zastosowanie optymalizerów do grupy max 10 szt. paneli. 

 

Pytanie nr 3 

Czy poniższe elementy zgodnie z opisem architektonicznym wchodzą w zakres niniejszego 

postępowania przetargowego - nasze pytanie bierze się z faktu braku takich pozycji  

w przedmiarze robót 

„Na terenie zaprojektowano nowe boiska sportowe: 

− boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej wysiewane powierzchnia 2800m2, 

− boisko z nawierzchni sztucznej sportowej poliuretanowej bezspoinowej na bazie granulatu 

gumowego i kleju poliuretanowego po południowej stronie od obiektu 

nowoprojektowanego, warstwy wg opisu nawierzchni placu zabaw (rysunek D10) 

powierzchnia 1122,4m2 

− bieżna sportowa o nawierzchni na bazie granulatu i kleju poliuretanowego, warstwy wg 

opisu placu zabaw (rysunek D10) powierzchnia 341,0m2 

− skocznia do skoku w dal z rozbiegiem.” 



Wyjaśnienie nr 3 

Boiska, bieżnie, skocznie nie są objęte zakresem dokumentacji przetargowej - zostaną 

objęte odrębnym projektem wykonawczym. Stąd pomimo objęcia zakresem rysunkowym  

i opisowym do wydania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, nie zostały zawarte  

w przedmiarze. 

 

Pytanie nr 4 

Pozycja nr 115 w przedmiarze robót budowlanych „Zakup i montaż rolet materiałowych 1 kpl” 

– prosimy o potwierdzenie, że montaż rolet wewnętrznych należy przyjąć we wszystkich 

oknach a ponadto prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych rolet. Brak 

takich danych uniemożliwia dokonanie wyceny. 

Wyjaśnienie nr 4 

Tak, dla wszystkich okien. Roletki w kasecie z prowadnicami. Kolor tkaniny jednobarwny, 

podgumowany (całkowicie zaciemniający). Ostateczny kolor do poszczególnych 

pomieszczeń ustalany zostanie wg wzornika danego producenta na etapie nadzoru. 

Wykonawca powinien założyć możliwość wykonania tkaniny rolet w min. 12 kolorach 

pastelowych. Nie dotyczy okien O9, O10, O12 oraz O14 (w wyniesionej części dachu). 

 

Pytanie nr 5 

Zestawienie stolarki okiennej okna od O9 do O14 – prosimy o wyjaśnienie: 

a. konieczności montażu siłownika pneumatycznego dla okien O9, O10, O12 oraz O14 skoro 

są to okna stałe? 

b. czy na tych oknach przyjąć montaż rolet wewnętrznych? 

c. czy na tych oknach przyjąć montaż rolet zewnętrznych? 

Wyjaśnienie nr 5 

a) Okna uchylne (w całości) należy przewidzieć możliwość przewietrzenia strefy przy 

sufitowej. 

b) Tak - wszystkich okien na kondygnacji parteru. Nie dotyczy okien O9, O10, O12 oraz O14 

(w wyniesionej części dachu).  

c)  Tak (łącznie ze sterowaniem) - wszystkich okien na kondygnacji parteru. Nie dotyczy 

okien O9, O10, O12 oraz O14 (w wyniesionej części dachu). 

 

II. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 



„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.08.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniportalu.” 

 

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 r. o godzinie 11:00.” 

 

 
 Z poważaniem 
         
        Grzegorz Taterka 
                                       
         

       

                                                                                                 

 


