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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie                                   Tarnów, 26.10.2021 r. 

ul. Mickiewicza 8 

33-100 Tarnów 

NIP: 873-26-79-395                        

Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-5/2021 

       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania pn. „Remont i dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych na 

I piętrze budynku A PWSZ w Tarnowie” prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Tarnowie – numer referencyjny: L.Dz/K-dzpz/382-5/2021.  

Identyfikator postępowania: 1d5e8fb4-f5c5-4aed-9999-3da57eb632d6 

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o  

art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o ujednolicenie oznaczeń stolarki na rzutach (budowlanym, sanitarnym, 
elektrycznym), w szczególności na rzucie budowlanym, aby oznaczenia z rzuty pokrywały się z 
oznaczeniami z zestawienia stolarki. Na rzucie budowlanym brak stolarki o symbolu D5, a 
drzwi D4 które wg. zestawienia stolarki mają być przesuwne, na rzucie wskazane są jako 
skrzydłowe. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający załącza do odpowiedzi na pytania rzut budowlany, sanitarny i elektryczny. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o uzupełnienie brakujących wymiarów, które umożliwiłyby weryfikację ilości z 
przedmiarów, rozliczenie jest ryczałtowe - bez wymiarów nie ma możliwości sprawdzenia 
przyjętych ilości. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający załącza do odpowiedzi na pytania rzut budowlany, sanitarny i elektryczny. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy pomieszczenia przed szybami windowymi oznaczone czerwonym kółkiem wchodzą w 
zakres zamówienia, jeśli tak to w jakim zakresie?. 
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Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

Pomieszczenia przed szybami windowymi nie wchodzą w zakres zamówienia. Przedmiotem 
zamówienia są drzwi montowane na jednej ze ścian oznaczonych na rysunku zgodnie z rzutem 
budowlanym – których obróbkę po zamontowaniu należy uwzględnić w ofercie. 

 
Pytanie nr 4: 

Prosimy o uzupełnienie wymiarów, które pozwolę na wycenę zabudowy HPL. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przedstawił zestawienie systemu zabudowy HPL. 

 

Pytania nr 5: 

Prosimy o wskazanie kolorystyki dla płyt HPL. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Kolor biały lub szary ze standardowej palety barw. Zamawiający zdecyduje w późniejszym 
terminie. 
 
Pytania nr 6: 

Prosimy o wskazanie kolorystyki dla drzwi ALU i płytowych. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Kolor biały. 
 
Pytania nr 7: 

Prosimy o wskazanie wymiarów blatów z konglomeratu. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przedstawił zestawienie blatów 

podumywalkowych. 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o podanie wysokości pomieszczeń. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Wysokość pomieszczeń około 458 cm. 

 

Pytania nr 9: 

Prosimy o podanie wysokości na jaką mają zostać ułożone płytki ścienne. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
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Płytki ścienne należy ułożyć na wysokość 250 cm. 

 

Pytania nr 10: 

Proszę o wrysowanie wpustów ściekowych, czy wpusty te istnieją i w zakresie jest jedynie 

wymiana wpustu?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający wrysował dodatkowo wpusty ściekowe. W wycenie należy ująć demontaż 

istniejących i montaż nowych wpustów ściekowych ze stali nierdzewnej. 

 

Pytania nr 11: 

Proszę o wyszczególnienie poręczy dla niepełnosprawnych jakie należy dostarczyć w ramach 

niniejszego zamówienia. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przedstawił uchwytów dla niepełnosprawnych. 

 
Pytania nr 12: 

Proszę o wskazanie materiały z jakiego mają być wykonane poręcze dla niepełnosprawnych. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Należy przyjąć uchwyty ze stanie nierdzewnej. 

 

Pytania nr 13: 

Proszę o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznej odpowiedzi ile ma być zamontowanych czujek 

ruchu wg przedmiarów czujek jest 10 wg rysunku 11. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Należy przyjąć 11 czujników ruchu. 
 

Pytania nr 14: 

Proszę o udostępnienie projektu inwentaryzacji. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przedstawił rzut architektoniczny z projektu 

budowlanego. 

 

Pytania nr 15: 

Proszę o podanie informacji na jaką wysokość są projektowane ścianki z HPL w WC kobiet 108 

i w pom. 121. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

Ścianki z HPL należy wykonać na wysokość 200cm. 

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przedstawił zestawienie systemu zabudowy z HPL 

wraz z opisem. 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania, 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:  
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W rozdziale 3 SWZ pkt 3.4 otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

3.4. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy określa poniższa dokumentacja: 
a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, w tym: 

- roboty elektryczne, 
- branża ogólnobudowlana, 
- roboty sanitarne (od istniejących pionów), 
- zestawienie stolarki, 
- sufity podwieszane. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowe): 
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
- instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych, 
- instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych, 
- wymagania ogólne  
- okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych, 
- roboty malarskie,  
- roboty murarskie, 
- pokrywanie podłóg i ścian. 

b) przedmiar robót – stanowi załącznik nr 12 do SWZ. 
Jest: 

3.4. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy określa poniższa dokumentacja: 
a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, w tym: 

- roboty elektryczne, 
- branża ogólnobudowlana, 
- roboty sanitarne (od istniejących pionów), 
- zestawienie stolarki, 
- sufity podwieszane, 
- uchwyty dla niepełnosprawnych, 
- system zabudowy HPL, 
- rzut łazienek z projektu budowlanego, 
- zestawienie blatów podumywalkowych. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowe): 
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
- instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych, 
- instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych, 
- wymagania ogólne  
- okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych, 
- roboty malarskie,  
- roboty murarskie, 
- pokrywanie podłóg i ścian. 

b) przedmiar robót – stanowi załącznik nr 12 do SWZ (Zamawiający zamieszcza jako 
materiał pomocniczy). 
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W rozdziale 21 SWZ pkt 21.6 otrzymuje nowe brzmienie: 
Było: 
21.6 Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram    

  rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia oraz kosztorys szczegółowy (pełny) w wersji  
  elektronicznej oraz w wersji papierowej obejmujący cały przedmiot umowy.  

Jest: 
21.6 Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram    

  rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia oraz kosztorys szczegółowy (pełny) w wersji  
  elektronicznej oraz w wersji papierowej obejmujący cały przedmiot umowy na  
  wskazaną w ofercie kwotę, który stanowić będzie element pomocniczy, umożliwiający  
  rozliczenie obu stron.  

 
W rozdziale 16 SWZ pkt 16.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
Było:  
16.1 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania do dnia  

   29.11.2021 r. włącznie. 
Jest: 
16.1 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania do dnia   
           02.12.2021 r. włącznie. 
 
W rozdziale 18 SWZ pkt 18.1 i 18. 2 otrzymują nowe brzmienie: 
Było: 
18.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 10.00 
18.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 10:15 za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Jest:  
18.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 03.11.2021 r. do godziny 10.00. 
18.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godzinie 10:15 za pomocą funkcjonalności 
„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami ulegają zmianie następujące załączniki do SWZ: 

A) Załącznik nr 11 dokumentacja projektowa: 

 Zamawiający wprowadza zmianę w następujących pozycjach: 

- roboty elektryczne, 

- branża ogólnobudowlana, 

- roboty sanitarne (od istniejących pionów), 

- zestawienie stolarki, 

- sufity podwieszane, 

oraz wprowadza nowe pozycje: 

- uchwyty dla niepełnosprawnych, 

- system zabudowy HPL, 

- rzut łazienek z projektu budowlanego, 

- zestawienie blatów podumywalkowych. 
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Pozostałe pozycje w załączniku nr 11 tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (standardowe) nie ulegają zmianie i zostają w niezmienionym kształcie. 

B) Załącznik nr 12 – przedmiar robót. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.  

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu.  

 

 

 
 

         

 

        Rektor PWSZ w Tarnowie 

dr hab. Małgorzata Kołpa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


