
Susz dnia 26.01.2022.r. 

 

Zamawiający: 
Gmina Susz 

Reprezentowana przez Burmistrza Susza 
Ul. Józefa Wybickiego 6 

14-240 Susz 

 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 
Dotyczy: Dobudowa pomieszczeń technicznych, sanitarnych budynku w OSP  

w Babiętach Wielkich 
 

Numer BZP: 2022/BZP 00030530/01 z dnia 2022-01-21 

Znak sprawy: ZP.271.1.2022 
 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września  

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 

 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

  
Pytanie nr 1.  
W przedmiarze branży elektrycznej w poz. 198 d.3.4 występują oprawy LED plafon (kwadrat 2 x 24 W) 
26 kpl., natomiast na rysunku rzut parteru instalacji elektrycznej występują oprawy oświetleniowe 
wewnętrzne, w ilości 19 szt. Które oprawy przyjąć do wyceny? Jeżeli oprawy z rysunku, to proszę o 
podanie parametrów. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Należy przyjąć 19 sztuk opraw oświetleniowych. Panel LED nastropowy 48W 4800lm 4500K kwadrat - 

biała neutralna 
 
Pytanie nr 2.  
W poz. 49 przedmiaru jest sufit podwieszany z płyty GK pojedynczej, a według projektu sufit musi 
spełniać wymogi REI60. Pojedyncza płyta nie spełnia takich wymogów. Proszę o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  

 
Sufit należy opłytować  pytami GKF  2x 12,5mm. 
 
Pytanie nr 3.  
Brak w przedmiarach foli kubełkowej na ścianach fundamentowych, która ujęta jest w projekcie. Prosimy 
o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Należy zastosować izolacje  pionową w postaci folii kubełkowej, grzybkowej. 
 

Pytanie nr 4.  
Brak w przedmiarze wełny mineralnej przy dociepleniu poddasza, w projekcie ujęte są 2 warstwy 10 i 
18 cm. Proszę o informację co ująć do wyceny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Należy ocieplić strop wełną o grubości podanej w projekcie tj. 10 + 18 cm ujęte jest to w pozycji 50. 
 



Pytanie nr 5.  
W przedmiarze ściany mają być wykonane z gazobetonu, w projekcie zaś jest bloczek wapienno 
piaskowy. Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane ściany. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5:  
Ściany zewnętrzne wykonać z gazobetony odmiany 600. 

 

Pytanie nr 6.  
Brak w przedmiarze parapetów zewnętrznych oraz informacji z czego mają być wykonane. Proszę o 
doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6:  
Parapety zewnętrzne stalowe z plastikowymi zakończeniami . kolor do ustalenia z zamawiającym. 

 

 
Pytanie nr 7.  
W projekcie jest informacja o utwardzeniu terenu wokół budynku. Proszę o informację czy przyjąć 
utwardzenie do wyceny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7:  
Utwardzenie należy przyjąć wyłącznie w tylnej części budynku, z przodu należy tylko dokonać 

uzupełnienia kostką istniejącą. 
 
Pytanie nr 8.  
 Czy w zakresie prac jest wyposażenie? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Wyposażenie nie jest objęte zamówieniem. 

 
Pytanie nr 9.  
W przedmiarze brak wykonania nadproży drzwiowych i okiennych. Proszę o informację czy ująć to w 
wycenie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9:  
Nadproża okienne i drzwiowe  należy ująć w wycenie. 

 
Pytanie nr 10.  
W projekcie na rysunkach elewacji pokazane są elementy drewniane czy przyjąć takie do wyceny? Brak 
w przedmiarze. Prosimy o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10:  
Elewacje należy wykonać z tynku strukturalnego typu baranek ( kolor do ustalenia z zamawiającym) 

należy uwzględnić styrodurowy napis OSP BABIĘTY WIELKIE 

 
Pytanie nr 11.  
Brak rysunku i pozycji w przedmiarze podciągu P1 (24-35 cm) widocznego na rysunku - Konstrukcja 
parteru. Proszę o doprecyzowanie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr : 11 
Podciąg należy ująć w wycenie zgodnie z projektem technicznym. 

 
Pytanie nr 12.  
Brak w przedmiarze prac rozbiórkowych istniejącej części ( 2 otwory drzwiowe oraz obróbki tych 
otworów) 
 

Odpowiedź na pytanie nr : 12 
Pozycja ujęta w aktualizacji kosztorysu pod pozycją 222 d. 4.7 



 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią 

a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót. 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. 
 

Nowe terminy są następujące: 

1. Termin składania ofert – 10.02.2022 r. do godz. 09:00 
2. Termin otwarcia ofert – 10.02.2022 r. o godz. 09:30  

 
Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia 

o zamówieniu pozostają bez zmian. 

 
Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia o zamówieniu udostępnione zostały na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania:  https://platformazakupowa.pl/pn/susz   

 
Powyższe zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią jego 

integralną część. 

 
 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 
Zastępca Burmistrza Susza 

 
/-/ Lucyna Górnik 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz

