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Gaworzyce, 24.11.2020 r. 

Nr sprawy: ZP.271.25.2020 

 

Uczestnicy postępowania ZP.271.25.2020 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Przebudowa Sali 

gimnastycznej w Dalkowie na Centrum Aktywności i Integracji dla grup defaworyzowanych i 

mieszkańców wsi” 

Gmina Gaworzyce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz.1843 z późn. zm.), informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. 

wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytania i udzieloną 

odpowiedź: 

 

Pytanie 1:” (…) W specyfikacji technicznej pkt 2.8 Pokrycie papowe określono „ocieplić istniejący 

dach nad salą, przy zastosowaniu płyt z wełną mineralną. Pod płyty należy ułożyć folie paroizolacyjną. 

Na płyty należy ułożyć papę podkładową, mocowaną mechanicznie oraz wierzchnią warstwę z papy 

termozgrzewalnej. Ocieplenie należy wykonać z płyt wełny mineralnej o grubości 20 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła lamba = 045 W/mK”. Dodatkowo w rysunku nr 5 w warstwie 

dachu wskazano 20 cm ocieplenie płytami z wełny mineralnej lambda 0,045 W/mk. Natomiast w 

przedmiarze w poz. 10 d.2 wskazano: Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym 

zamkniętym na blachach trapezowych wykonywanych płytami z wełny mineralnej. W związku z 

powyższym zwracamy się o uściślenie który system ocieplenia dachu zastosować i przyjąć do wyceny?” 

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny system ocieplenia dachu zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 

 

Zamawiający, Gmina Gaworzyce, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z poźn. zm.) zawiadamia, że wprowadza 

następujące modyfikacje do SIWZ: 

Dotychczasowa treść w rdz. XII  pkt.12.7 

 

„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

tj. w dniu 27.11.2020 r. godz. 12.15 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, biuro nr 207 (Sala Rajców) .           

W przypadku, gdy w godzinach urzędowania dostęp do siedziby zamawiającego będzie utrudniony lub 

zamknięty, otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z 

rozpoczęciem sesji otwarcia ofert. 

Zamawiający udostępnieni wszystkim zainteresowanym transmisję „na żywo” z sesji otwarcia ofert. 

Transmisja „na żywo” z sesji otwarcia ofert będzie dostępna w terminie otwarcia ofert pod hiperłączem 

(linkiem): https://gaworzyce.sesja.pl/ 

W celu korzystania z transmisji „na żywo" konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem 

teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne są 

następujące: 

• najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub Safari, 

• system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub 

nowszy, 

• połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.” 

 



Zmieniona treść  w rdz. XII  w  pkt.12.7 

„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

tj. w dniu 27.11.2020 r. godz. 12.15 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (Sala Kominkowej - parter 

urzędu)”. 

 
Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę 

treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

           Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk 

 

                                                                                        
 


