
 
 

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, 15-09-2022 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, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 

00336432/01 z dnia 2022-09-07, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o 

zamówieniu nr 2022/BZP 00346548/01 z dnia 2022-09-14, zmienione ogłoszeniem o 

zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00348585/01 z dnia 2022-09-15). 

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 

przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana. ID postępowania: ocds-148610-93d76eb0-

1984-11ed-acbd-46d0480cd9c4.  

 

Numer postępowania: DAG.250.3.5.2022 

 

 

ZMIANA 3 
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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. 

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. Prosimy o podanie wytycznych co do płytek ceramicznych, którymi mają zostać 

wykończone stropy spocznikowe klatki schodowej. W przedmiarze brak 

ewentualnego odzysku i renowacji istniejącego wykończenia.  

Odp. Należy zastosować płytki ceramiczne na wzór płytek na parterze 

(zbliżona kolorystyka, rysunek, układ). Wykończenie o charakterze 

odtworzeniowym, należy ująć w wycenie. 

 

2. Obecnie okrągłe okno na ścianie szczytowej, gdzie ma zostać zamontowany 

zegar, ma inne obramowanie niż pierwotnie miał zegar. Czy należy odtworzyć tę 

dekorację. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku detalu. 

Odp. Nie przewiduje się odtworzenia pierwotnej dekoracji okrągłego otworu. 

 

II. Uzupełnienie odpowiedzi na zapytania nr 4 i 6 ze Zmiany 

2 z 08.09.2022 r.: 

 

4. Prosimy o udostępnienie rysunku zagospodarowania terenu z zaznaczoną 

powierzchnią asfaltową podlegającą wymianie na nawierzchnię z kostki 

granitowej. 

Odp. W załączeniu rysunek obrazujący powierzchnię asfaltową podlegającą 

wymianie na nawierzchnię z kostki granitowej. Zaznaczona powierzchnia 

znajduje się w obrębie przewidywanego zakresu prac budowlanych. W 
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załączeniu załącznik o nazwie: „42 Załącznik nr 15 Mapka – nawierzchnia 

kostka granitowa”. 

 

6. Czy przy wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową przewiduje się 

również montaż krawężników. 

Odp. Przy wymianie nawierzchni asfaltowej przewiduje się montaż 

krawężników w sąsiedztwie trawników i tą wielkość należy ująć w wycenie, 

długość łączna 49mb. Projektowaną nawierzchnię z kostki granitowej należy 

rozpatrywać jako kontynuację już wprowadzonych i wymienionych 

nawierzchni na ciągach komunikacyjnych od strony południowej i 

zachodniej (w załączeniu zdjęcia wykonanych nawierzchni). Obrzeże z 

kostki granitowej rzędowej 10/12cm, ustawione na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15.  

W załączeniu zdjęcia w załącznikach o nazwie:  

„43 Załącznik nr 16.1 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 1”. 

„44 Załącznik nr 16.2 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 2”. 

„45 Załącznik nr 16.3 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 3”. 

”46 Załącznik nr 16.4 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 4”. 

 

III. 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: 2022-09-15 11:00 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 12:00 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-14 

- zastępuje się wyrazami:  

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 11:00 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 12:00 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19 
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IV. W SWZ dokonuje się następujących zmian: 

 

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

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.10.2022 r. 

- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.10.2022 r. 

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

- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2022 r. o godz. 11:00. 

- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2022 r. o 

godz. 11:00. 

3. W SIWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT: 

- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2022 r. o godz. 12:00 w 

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

- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2022 r. o 

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

pałac. 

4. W SIWZ w pkt. 24. ZAŁĄCZNIKI: 

- dodaje się załączniki: 

15. Mapka – nawierzchnia kostka granitowa. 

16. Zdjęcia obiektu z nawierzchniami. 

 

 

Załączniki: 

42 Załącznik nr 15 Mapka – nawierzchnia kostka granitowa. 

43 Załącznik nr 16.1 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 1. 

44 Załącznik nr 16.2 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 2. 

45 Załącznik nr 16.3 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 3. 

46 Załącznik nr 16.4 Zdjęcie obiektu z nawierzchniami 4. 

 

 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

 


