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BZP.271.8.1.2017.I Staszów, dnia 24.03.2017 r. 

 

 

Uczestnicy postępowania 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla: Zadania nr 1 pn.: Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek. Zadania nr 2 

pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem 

nieruchomości gruntowej - sołectwo Zagrody” 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące ww. 

zamówienia wyjaśniam: 

Pytanie I: 

 „(…) w związku z przetargiem na wykonanie świetlicy wiejskiej w Zagrodach i Stefanówku, 

chciałabym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych 

kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej: 

1)      konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich 

odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej 

2)      charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując 

szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 

metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów 

3)      Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze 

parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji. 

4)      Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową 

powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów 

5)      Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż 

obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt 

6)      Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce – ok. 800 i 

inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw (…)” 

Odpowiedź I:  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie technologii wykonania obiektu z przyjętych 

murowanych na konstrukcje stalowe szkieletowe. 

Pytanie II: 

„(…) 1. Inwestorem wyżej wymienionego zadania i wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest 

Gmina Staszów, w związku z powyższym w jakim czasie zostanie wydana decyzja o warunkach 

zabudowy po zatwierdzeniu koncepcji?” 

Odpowiedź II:  

Zamawiający zapewni uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w terminie umożliwiającym 

realizację przez Wykonawcę pełnego zakresu przedmiotowego zamówienia.  
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