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WYKONAWCY 

 
WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2 

 
Dot. przetargu nieograniczonego pn: 

„Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19” 
  
 
 Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, w odpowiedzi na zapytania (treść pytań – poniżej) odpowiadam: 
 
Ad.1.1 uzupełniające dokumenty źródłowe odpowiadają na zadane pytania – załączone 

zostają rzuty poszczególnych części, które wszystko wyjaśniają 
 Przewidziane jest fakturowanie częściowe – zmienione zostały zapisy w umowie. 
 
Zestaw pytań nr 1:  „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie na  

ul. Kościelnej 19 - Nr sprawy IR.271.02.2020”: 
 
Witam, w zawiązku z ogłoszonym przetargiem "Rozbudowa i przebudowa budynku 
przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" Nr sprawy IR.271.02.2020 prosimy o 
wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji: 
- brak w załączonej dokumentacji opisu technicznego do projektu.  
- brak dokumentacji części elektrycznej i sanitarnej  
- brak zestawienia stolarki 
- brak dokumentacji części konstrukcyjnej projektu. 
- proszę o informację czy podczas realizacji przewidziane jest fakturowanie częściowe 
ponieważ załączony projekt umowy jednoznacznie tego nie precyzuje 
 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych, zmieniam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 
„Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19” 
 
poprzez zmianę treści Załącznika Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”:  

 ujęto  w § 4 ust. 5 „Wynagrodzenie” zapisy dot. płatności częściowej;  
 ujęto w § 7 ust. 1 i 2 odbiory częściowe robót; 
 aktualizację całości treści w/w załącznika. 

 
Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załączniki do WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2: 
 rzuty i schematy projektowe  dotyczące: fundamentów, parteru,  dachu, schemat 

elektryczny, partner – instalacja wentylacji, parter – instalacja klimatyzacji 
 zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” – aktualizacja 

całego załącznika w wersji pdf i załączników edytowalnych 


