
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Termin wpływ 
wniosku 

26 i 27 sierpnia 2021 rok (wniosek nr 6 i 7) 

Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie  

Nazwa zamówienia 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich, przy ulicy 
Bocznicowej – „Program Twoje M” – etap II (budynek nr 1 i budynek nr 2) 

Znak sprawy ZP.271.3.7.2021 

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ. 

Wniosek 6.1 
Proszę o potwierdzenie zastosowania kolorystyki stolarki okiennej: RAL 7024 lub antracyt? W przypadku stolarki PCV, 
kolor RAL 7024 może być jedynie odnośnikiem, ponieważ okna nie są malowane tylko oklejane. 

Kolorystyka okienna powinna być zbliżona do koloru RAL 7024 (antracyt). Podczas realizacji zamówienia 
zastosowane materiału muszą zostać zaakceptowane przez przedstawicieli Inwestora. 

 

Wniosek 6.2 
Proszę o potwierdzenie konieczności zastosowania szkła bezpiecznego we wszystkich oknach – również na oknach 
wyższych kondygnacji (powoduje to zwiększenie kosztów realizacji, natomiast na wyższych kondygnacjach nie 
koniecznie musi być zastosowane takie szklenie) 

Szkło bezpieczne wymagane jest tylko w oknach kondygnacji parteru.  
 

Wniosek 6.3 
Proszę o wyjaśnienie określenia użytego przez Projektanta "okucie podnoszono-przesuwne" (dotyczy stolarki tarasów/ 
balkonów) - typu HST (okucie podnoszono przesuwne) czy typ PSK (uchylno-przesuwne). Czy zamawiający potwierdza 
podział szklenia dla zastosowanego systemu? 

Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z projektem, tj. okna tarasowe/balkonowe typu HST. 
 

Wniosek 7.1 
Z uwagi na duży zakres dokumentacji przetargowej oraz okres urlopowy w zdecydowanej większości firm, proszę o 
przesunięcie terminu składania ofert do 10.09.2021 r. Ponadto, dalej nie udzielono odpowiedzi na zadane uprzednio 
pytania, które mają znaczący wpływ na wartość oferty, zatem termin 10.09.2021 na chwilę znajduje uzasadnienie. 

Zamawiający wyznaczył 15 dniowy termin na składanie ofert, dający możliwość przygotowania oferty, 
a ponadto jest zgodny z przepisem art. 283 ustawy PZP który stanowi, iż w przypadku zamówień na roboty 
budowlane termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

Niemniej w związku z przepisem art. 284 ustawy PZP zamawiający dokona przedłużenia terminu składania 
ofert i w konsekwencji zmiany ogłoszenia i treści SWZ. Powodem jest trwające uzgodnienia z projektantem 
odpowiedzi na wniosek nr 3 złożony w dniu 23 sierpnia b.r. oraz brak możliwości udzielenia wyjaśnień 
w przewidzianym w przepisach ustawy PZP terminie. 

 


