
  Szczecin, 09.07.2021r. 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

 

Znak sprawy: ZSEE/ZP/2.2021 

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:  „,,Remont 

trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – 

Elektronicznych w Szczecinie” 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, 

dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „swz”.  

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art.  

286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji swz we wskazanym poniżej zakresie. 

 

Pytanie nr 1 

W przedmiarze malowania klatki nr 2 brak jest pozycji demontaż i montaż mebli na 

poddaszu.  

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyjaśnia, że demontaż i montaż gablot oraz elementów ozdobnych 

wiszących na ścianach wykona we własnym zakresie. 

Pytanie nr 2 

W przedmiarze posadzki nr 2 brak ułożenia płytek na spocznikach i biegach z II 

piętra na poddasze.  

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji swz i załącza poprawione przedmiary.  

Pytanie nr 3 

W dokumentacji jest demontaż i ponowny montaż pochwytów na prawidłowej 

wysokości. W kosztorysach malarskich klatek 1, 2, 3 brak jest tej pozycji. 



Odpowiedź nr 3 

Zamawiający rezygnuje z zakresu polegającego na demontażu pochwytów w celu ich 

podwyższenia. Wykonawca ma dokonać jedynie oczyszczenia oraz malowania, ale 

bez ich demontażu. 

W związku z powyższym w dokumentacji budowlanej pn. „REMONT KLATEK 

SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-

ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. RACIBORA W  SZCZECINIE”  branża budowlana, 

w części opisowej na stronie 13 zapis o treści: 

„POCHWYTY ŚCIENNE: Poręcze ścienne należy zdemontować i poddać renowacji 

polegającej na oczyszczeniu ich ze starych warstw powłok malarskich. Przy 

poręczach drewnianych uzupełnić ubytki w drewnie, zagruntować oraz pokryć 

lazurem w kolorze czekoladowego brązu. Poręcze stalowe oczyścić, wyszlifować i 

odtłuścić, następnie zagruntować i pomalować emalią akrylową na czekoladowy 

brąz. Poręcze montować do ściany z odstępem 5 cm od lica ściany na wysokości 90-

95 cm.” 

modyfikuje się w następujący sposób: 

„POCHWYTY ŚCIENNE: Poręcze ścienne należy poddać renowacji polegającej na 

oczyszczeniu ich ze starych warstw powłok malarskich. Przy poręczach drewnianych 

uzupełnić ubytki w drewnie, zagruntować oraz pokryć lazurem w kolorze 

czekoladowego brązu. Poręcze stalowe oczyścić, wyszlifować i odtłuścić, następnie 

zagruntować i pomalować emalią akrylową na czekoladowy brąz.”  

Pytanie nr 4 

W przedmiarze malowanie klatki nr 3 brak jest pozycji rusztowania. 

Odpowiedź nr 4  

Wycena robót została wykonana na podstawie katalogów KNR. Założenia 

kalkulacyjne katalogu KNR-W 2-02 (wg którego zostało skalkulowane malowanie) w 

pkt. 2.6 mówią "Nakłady uwzględniają ustawienie i przesuwanie drabin oraz lekkich 

rusztowań przestawnych przy malowaniu powierzchni elementów znajdujących się 

na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu". Oznacza to, że wszystkie 

koszty związane z ustawieniem niezbędnych rusztowań ujęte są w kosztach 

pośrednich kalkulowanej pozycji. 

W związku z powyższym nie ma konieczności dodatkowego kalkulowania ceny 

rusztowań do malowania. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje następującej modyfikacji SWZ: 



1. W Rozdziale XII SWZ pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 

11.08.2021 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.” 

 

2. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do 

dnia 13.07.2021 r. Ilekroć w SWZ występuje data 08.07.2021 r. zastępuje się ją 

datą 13.07.2021 r. (pierwotny termin otwarcia i składania i ofert – 8.07.2021r.). 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikiem stanowi integralną część SWZ.  

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione  

 

Załączniki do modyfikacji: 

Przedmiar zamienny posadzki nr 2 


