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PYTANIA DO SIWZ, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANY W SIWZ 

 

   

W dn. 28.01.2020r. do Zamawiającego wpłynęły pytania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa parteru budynku Domu 
Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej”, na które 

Zamawiający odpowiada następująco: 

1. W opisie technicznym jest mowa o płytkach tylko w łazienkach, na rzucie 
parteru zaznaczono w pomieszczeniach: 1/3, 1/5, 1/6, 1/7 płytki 
ceramiczne. Czy i w tych pomieszczeniach należy podłogę wykończyć 
płytkami 

 
Odpowiedź Zamawiającego: We wszystkich pomieszczeniach mają być wykonane 

nowe podłogi zgodnie z zestawianiem. Tam gdzie jest napisane linoleum to należy 

wykonać z tego materiału, a gdzie jest napisane płytki to należy wykończyć płytkami. 

 

2. Czy ościeżnice stolarki mają być w pełnej zabudowie? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: TAK. 

 

3. W opisie technicznym brak precyzyjnej informacji co do wykończenia ścian. 
Czy tynkowane i malowane mają być tylko ściany nowo murowane? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: Nowo murowane ściany, maja być tynkowane i 

malowane. 

Na rzucie z parteru w uwagach: "Odświeżenie wszystkich pomieszczeń poprzez 

malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładzin. Ukrycie wewnętrznie instalacji w tynk 

(nowej i startej). We wszystkich pomieszczeniach instalacje wkuć w tynk …." 

 

4. W opisie technicznym jest mowa o wyposażeniu łazienki. Na projekcie 
widzimy również w niektórych pomieszczeniach projektowany zlew, kurtyna 
powietrzna (pom. 1/14), umywalka, piec do ceramiki, wyposażenie rozdzielni 
posiłków oraz zmywalni. Byłbym wdzięczny za zestawienie wyposażenia 
(jeśli takowe wchodzą w zakres przetargu). 

Odpowiedź Zamawiającego: Łazienkę należy wyposażyć zgodnie z rysunkiem. 

Kurtyna powietrza ma być zamontowana. 

Piec do ceramiki, wykonanie prac tylko pod piec zgodnie z opisem, nie ma być kupowany 

pkt. 3.0 opisu technicznego. 

Wyposażenie rozdzielni posiłków i zmywalni nie objęte zamówieniem, w tych 

pomieszczeniach należy przewidzieć nowy zlew i umywalkę. 



Także zakres przetargu nie obejmuje wyposażenia w szafy, stoły czy krzesła. 

 

5. Jeżeli zlewy, umywalki w pomieszczeniach: 1/2 , 1/3, 1/5 wchodzą w zakres 
przetargu prośba o wskazanie w którym miejscu należy podłączyć się z wodą, 
kanalizacją (Czy będzie konieczność doposażyć instalację w dodatkową 
armaturę jak pompki?) 

 
Odpowiedź Zamawiającego: Proszę doposażyć pomieszczenia 1/2, 1/3, 1/5 w zlewy i 

umywalki. 

Podłączenie instalacji z kondygnacji piwnicznej. 

 

6. Czy w zakres wykonania pasa niepalnego szerokości 2.00 m wchodzi 
wymianę ocieplenia na wełnę mineralną TYLKO na elewacji, czy część 
poddasza użytkowego również należy zabezpieczyć pożarowo? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana ocieplenia na szerokości 2 m dotyczy na całej 

wysokości elewacji. 

pkt. 3.0 opisu technicznego: "-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na 

wełnę mineralną( dwa miejsca o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji 

zaznaczono na rzucie)." 

 

7. W pomieszczeniu 1/20 stan podłogi w niektórych miejscach może wskazywać 
na konieczność wymiany posadzki. Czy Inwestor w takim przypadku dopuści 
wykonanie podłogi w innej technologii (płytki ceramiczne, linoleum?) 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podłogi w 

innej technologii tj. linoleum o wysokiej klasie ścieralności, łatwe w utrzymaniu, zgodnie 

z pkt 7.13 opisu technicznego. W przypadku zastosowania innej technologii należy 

przewidzieć dostosowanie podłoża pod kładzenie linoleum. 

 

8. Czy ściana mobilna w pomieszczeniu 1/20 wchodzi w zakres zamówienia? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem nr 8 ściana mobilna jest 

wyłączona z zakresu prac pkt. 24. 

 

 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w treści SIWZ: 

• Rozdział X, pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu: 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 05/02/2020r.  o godz. 13:30 

Otrzymuje brzmienie: 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07.02.2020r.  o godz. 11:30  

• Rozdział XII, pkt 10 o dotychczasowym brzmieniu: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 



opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

„Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 05/02/2020 r., godz. 14:00 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

„Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 07/02/2020 r., godz. 12:00 

 

• Rozdział XIII, pkt 1 dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 05/02/2020 r. do godz. 13:30 w 

siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, segment A) - Opole, 
ul 1 Maja 29. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 07/02/2020 r. do godz. 11:30 w 

siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, segment A) - Opole, 
ul 1 Maja 29. 

 

• Rozdział XIII, pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu: 
 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 



1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 05/02/2020 r. o godz. 14:00 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  
Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 

otrzymuje brzmienie: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 07/02/2020 r. o godz. 12:00 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 
Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 
postępowania. 

 


