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Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 
 

dotyczy: „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”–  
odpowiedź na pytania z 10.06.2021 r.i 14.06.2021 r.  

 
 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), oraz zapisami rozdziału XIV ust. 2, 3, 

4 SWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu  

10.06.2021 r. i 14.06.2021 r. pytania: 

 

Pytanie 1 z 10.06.2021 r.: 

Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego Wykonawcy, Wynikającą 
z postanowień wzoru umowy, jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny 
na sporządzenie oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Po szczegółowej 
analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy że zakres zamówienia wymaga 
skierowania zapytań o cenę do dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń. Firmy 
te, w tak krótkim terminie, jaki nałożył na wykonawców Zamawiający, nie są w stanie 
przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi 
potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Przedłużenie terminu składania ofert została dokonana niezależnie od zadanego pytania. 
 
Pytanie 1 z 14.06.2021 r.: 

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami z dnia 10.06.2021 r. 
ponownie proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy w zakresie robót jest wykonanie 
nawierzchni utwardzonych – łącznie 2704,7 m2 oraz powierzchni zieleni 1463,2 m2, w tym 
nawierzchni sportowej na bieżni, sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku? Projekt 
zagospodarowania terenu jednoznacznie w punkcie 6.2 Zestawienie zbiorcze powierzchni 
podaje te ilości projektowanych nawierzchni, natomiast w przedmiarze robót pozycje te nie 
występują.  
Czy należy wyceniać do oferty cały zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej tom I-VII, 
czy są elementy wyłączone z tego postępowania? 
Odpowiedź: 
Do oferty należy wliczyć powierzchnie zawarte w strefach II oraz III a wyszczególnionych 
na rysunku ZTT-2 Zagospodarowanie terenu strefa II i III. 
Do oferty należy wycenić cały zakres robót ujęty w dokumentacji TOM I do TOM VII. 

   

 Dyrektor MCE 

(-) Anna Misiura 
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