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RZĄDOWY FUNDUSZ  POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na 

potrzeby Domu Seniora w Konopiskach 
 

Konopiska, 21.06.2022 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Konopiska 
ul. Lipowa 5,  
42-274, Konopiska 

 
 

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną 
przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach 
Znak sprawy: GK.271.5.2022 
 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 
Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień (wnioski i pytania udostępniono w oryginalnej treści) i dokonuje zmian: 
 
 

1. W projekcie i w opisach brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej 
 

2. W przedmiarze robót budowlanych dubluje się pozycja 96 z pozycją 97. 
Odpowiedź 2. 
Zamawiający informuj ę iż pozycje nie są zdublowane, grubości styropianu można  odczytać z 
przekrojów (rys 9, 10, 11). 
 

3. Czy w przedmiarze robót budowlanych: dział 10 od poz. 93 do poz. 109 – roboty 
wykończeniowe wyceniony jest strop międzypiętrowy izolowany styropianem gr 4 cm. A 
jeżeli nie strop to co i jaką grubość styropianu zastosować? 

Odpowiedź 3. 
Zamawiający informuj ę iż przedmiar nie zawiera błędów, wyjaśniam poz. 108 dotyczy ułożenia 
warstw styropianu na stropie o grubości 4cm, poz. 99, 100, 101dotyczą ułożenia warstwy 
styropianu w posadzce na gruncie o łącznej grubości 16cm.  
 

 Zamawiający zwraca uwagę iż dokonuje zmiany:  
1) załącznik nr. 14 do SWZ przedmiar robót budowlanych ( dodanie pozycji)  
2) załącznik nr 12 do SWZ – projekt techniczny, rys. 06 i rys 07 
3) zmienia również termin składania i otwarcia ofert – Modyfikacja SWZ 
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