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Wyjaśnienia i zmiana  

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na docieplenie i remont 

dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy  

ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 

2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Szkoła Podstawowa nr 3 przekazuje 

treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1  

W ogłoszeniu na wykonanie robót pokrycie dachu jest z wełny mineralnej gr. 20cm,  

w przedmiarach występuje styropapa gr.20cm - pytanie który materiał przyjąć do 

wyceny?                  

Odpowiedź  

Pokrycie dachu należy wykonać ze styropapy gr. 20 cm, zgodnie z dokumentacją 

projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.  

Pytanie nr 2 

W załączniku nr 8 w wykazie robót jest ściśle określone pokrycie dachów papą 

termozgrzewalną pytanie - czy będą akceptowane ogólnie roboty dekarskie  

w przedłużonych referencjach. 

Odpowiedź 

Referencje nie muszą zawierać szczegółowych informacji o zakresie wykonanych robót 

budowlanych. Istotne jest jedynie to, aby potwierdzały należyte wykonanie robót 

budowlanych (zamówienia) przedstawionych w wykazie robót budowlanych  

np. poprzez wskazanie nazwy zadania. Informacje dotyczące rodzaju wykonanego 

pokrycia dachowego oraz powierzchni dachu należy przedstawić w wykazie robót 

budowlanych. Wykazane roboty budowlane winny dotyczyć wykonania pokrycia 

dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, o łącznej 

powierzchni minimum 500 m2.  

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

1. W Rozdziale 7 SWZ pkt 1 oraz w załączniku nr 3 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, w § 8 TERMIN WYKONANIA, ust. 1 o treści: 

„Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia przekazania 

terenu budowy.” 
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otrzymuje brzmienie: 

„Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia 

umowy.” 

2. W Rozdziale 7 SWZ pkt 2 o treści: „Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 

20 czerwca 2022 r.” otrzymuje brzmienie: „Przekazanie terenu budowy nastąpi 

w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.” 

3. W załączniku nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,  

w § 3 TERMIN WYKONANIA, ust. 2, zdanie pierwsze o treści: 

„Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 r., pod warunkiem 

przekazania zamawiającemu dokumentów, o których mowa § 6 ust. 1 oraz § 7 

ust. 3 umowy” 

otrzymuje brzmienie: 

„Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 3 dni od dnia zawarcia 

umowy, pod warunkiem przekazania zamawiającemu dokumentów, o których 

mowa § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 3 umowy”. 

4. W załączniku nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,  

w § 6 PERSONEL WYKONAWCY, ust. 2, o treści: 

„W terminie do 20 czerwca 2022 r., wykonawca jest zobowiązany przekazać 

zamawiającemu dokumenty dotyczące kierownika budowy: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność 

do właściwej izby samorządu zawodowego,  

− oświadczenie o przyjęciu obowiązków odpowiednio kierownika budowy 

i kierownika robót.” 

otrzymuje brzmienie: 

„W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, wykonawca jest zobowiązany 

przekazać zamawiającemu dokumenty dotyczące kierownika budowy: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność 

do właściwej izby samorządu zawodowego,  

− oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.” 

5. W załączniku nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,  

w § 7 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY, ust. 4, zdanie drugie o treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem 
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potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w terminie do 20 czerwca 

2022r.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem 

potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia umowy.” 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami 

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 

10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 20 lipca 2022 roku. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

 
(-) Danuta Pawłowska 

Dyrektor Szkoły 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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