
  

   
         Komprachcice, 08.09.2022 r.  

 

ZP. 272.10.2022 

 

WYJAŚNIENIE 3 

treści SWZ 

 

dot. postępowania:  Modernizacja przedszkoli publicznych 

w Gminie Komprachcice powtórzenie nr ogłoszenie  

2022/BZP 00301376/01z dnia 2022-08-11 

 

 

Gmina Komprachcice informuje, że  w dniu 06.09.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące w/w 

postępowania, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) oraz zapisów  SWZ Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o informację czy mieszkania znajdujące się na I piętrze budynków w Ochodzach 

są własnością Zamawiającego. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, że nie wszystkie mieszkania znajdujące się na I piętrze stanowią 

własność Gminy Komprachcice. Dwa mieszkania są własnością prywatną ( załączeniu rzut 

piętra –poddasza). 

 

Pytanie 2: 
Prosimy o informację czy zamawiający posiada pełne prawa do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane – dot. budynku i terenu zewnętrznego. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie podsiada pełnego prawa do dysponowania nieruchomością, jest 

współwłaścicielem w udziale 6815/10000 części do całości. 

 

 

Pytanie 3: 
W PFU str. 6 pkt. 7 zapisano: „… Ponadto cały budynek zostanie ocieplony oraz wymieniona 

zostanie zewnętrzna stolarka drzwiowa i okienna.” Prosimy o sprecyzowanie czy okna i drzwi 

należy wymienić w rozbudowywanej i przebudowywanej części (nowej części przedszkola), 

czy na całym parterze (w całym przedszkolu), czy w całym budynku (tj. na parterze i w 

mieszkaniach na piętrzę) 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, że okna i drzwi należy wymienić na całym parterze tj. części 

przedszkolnej. 

 

 



  

Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada lub będzie posiadać zgodę na rozebranie 

wszelkich elementów znajdujących się na terenie działki koniecznych do rozebrania w trakcie 

trwania inwestycji. 

Odpowiedź 4: 

Budynki przeznaczone do rozbiórki wg PFU nie są własnością Inwestora. Obecnie trwają 

zaawansowane rozmowy w przedmiotowym temacie i do czasu rozpoczęcia prac zgody 

zostaną pozyskane.  

 

 

 

dot. przedszkola -  Polska Nowa Wieś 

Pytanie 5: 

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę wspólny ciąg komunikacyjny dla 

istniejącego żłobka i nowo planowanego oddziału przedszkola. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na wspólny ciąg komunikacyjny dla istniejącego żłobka i nowo 

planowanego oddziału przedszkola. Jednocześnie Wykonawca dokona przeniesienia 

magazynku we wskazane przez Zamawiającego miejsce.  

 

Pytanie 6: 
 

Wg załączonej koncepcji by zrealizować przejście pomiędzy budynkiem istniejącego żłobka a 

nowo planowanym oddziałem przedszkola konieczna jest likwidacja istniejącego magazynku 

w żłobku. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na jego likwidację. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na likwidację istniejącego magazynku. W ramach przedmiotowej 

inwestycji Wykonawca wykona magazynek o zbliżonej kubaturze, bezpośrednio przylegający 

do budynku.  

 

Udzielone wyjaśnienie stanowi integralną część procedury zamówienia dot. postępowania:  

Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice powtórzenie 

nr ogłoszenie 2022/BZP 00301376/01z dnia 2022-08-11 i jest wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert.   

 

 

 

Załączniki: 

1. Rzut piętra-poddasza budynek przy ul. Ogrodowej 2 w Ochodzach 
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