
 
 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 

Program Inwestycji Strategicznych 
 

 

Zamawiający: 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE z siedzibą:  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
UL. PIASTOWSKA 14, 45–082 OPOLE 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 

W WOSKOWICACH MAŁYCH 
WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 

46-100 NAMYSŁÓW 
Woskowice Małe, 31-08-2022 r. 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn: 

Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego 

(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00306983/01 z dnia 2022-08-16, zmienione 

ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00325815/01 z dnia 

2022-08-31). Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości 

szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości 

mniejszej niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – dostawa. ID postępowania: ocds-

148610-93d76eb0-1984-11ed-acbd-46d0480cd9c4.  

 

 

Numer postępowania: DAG.250.3.5.2022 

 

 

ZMIANA 1 

 
Działając na podstawie art. art. 271, art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
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zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, modyfikuje SWZ oraz 

zmienia się termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu.  

 

I. Odpowiedzi na zapytania: 

 

1. Pod pokrycia z blachy układane na pełnym deskowaniu stosuje się maty 

strukturalne jako warstwę separacyjną dającą możliwość wentylacji i 

odprowadzenia wody oraz wilgoci spod metalowego pokrycia. Ponadto środki do 

impregnacji drewna zawierają różnego rodzaju związki chemiczne (sole metali 

rozpuszczalnych w wodzie), które mogą działać korozyjnie. Aby zapobiec 

powstawaniu korozji, środków zawierających w swym składzie sole, stosuje się 

maty strukturalne. W projekcie brak takiego rozwiązania. Prosimy o rozważenie 

tej kwestii. 

Odp. Pod pokrycie z blachy należy wprowadzić wymieniony w pytaniu 

materiał zarówno na płaszczyznach pionowych i wypłaszczeniach stosując 

systemowe rozwiązania. W dokumentacji materiał został ujęty i opisany w 

części dotyczącej wypłaszczeń jako membrana polietylenowa PE-HD 

(separacyjna) - pkt 12.1.12. Odpowiednio przyjęte rozwiązania należy 

uwzględnić w wycenie ofertowej. 

 

2. W dokumentacji techniczno-wykonawczej, str. 31 przyjęto montaż membrany 

dachowej niepalnej pod deskowaniem. W przedmiarze brak pozycji. 

Odp. Montaż membrany dachowej niepalnej pod deskowaniem, należy 

uwzględnić w wycenie ofertowej. 

 

3. W przedmiarze, w dziale dotyczącym posadzek tarasów nie uwzględniono prac 

wyszczególnionych w projekcie, tj.: wykonania jastrychu spadkowego, 

hydroizolacji, jastrychu zbrojonego siatką, zagruntowania powierzchni i wykonania 

warstwy sczepnej. 

Odp. Wykonanie jastrychu spadkowego, hydroizolacji, jastrychu zbrojonego 

siatką, zagruntowania powierzchni i wykonania warstwy sczepnej, należy 

uwzględnić w wycenie ofertowej.  
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II. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się następujących 

zmian: 

 

W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się zmiany w: SEKCJI VIII – PROCEDURA 

- wyrazy: 

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 11:00 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 12:00 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30 

- zastępuje się wyrazami:  

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 11:00 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 12:00 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07 

 

III. W SWZ dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W SIWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.09.2022 r. 

- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.10.2022 r. 

2. W SIWZ w pkt. 13.11 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2022 r. o godz. 11:00. 

- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2022 r. o 

godz. 11:00. 

3. W SIWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT: 

- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 12:00 w 

siedzibie Zamawiającego – w świetlicy żółtej w budynku głównym – pałac. 

- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2022 r. o 

godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – w świetlicy żółtej w budynku głównym – 

pałac. 

 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 


