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Informacja dla Wykonawców nr 1 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Dostosowanie budynku C-1 ŚUW do przepisów przeciwpożarowych”, 

znak: AG-I.272.1.28.2014.      

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

W SIWZ pkt XII , ppkt. 4 jest: 
 
„dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
 
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: 
 
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą doświadczenie w wykonaniu min. 2- 
ch projektów w branży wentylacyjnej w ostatnich 5-ciu latach przed otwarciem ofert, 
 
- co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych i posiadającą min. 5-cio letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót  
w tym co najmniej na 1 (jednego) budynku o powierzchni użytkowej min. 5 500 m2, która przy 
realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót. „ 
 
 

Dlaczego Zamawiający żąda takich uprawnień ? W naszym przekonaniu nie obejmują one  
swoim zakresem zadań wymienionych w zamówieniu ponieważ, są to prace teletechniczne.  
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda takich uprawnień. 
 

Czy Zamawiający uzna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 



Pytanie 2: 

Prosimy o wyjaśnienie czy instalacje wentylacji i ogrzewania nadmuchowego wykonywane w ramach 

zadania Termomodernizacji ŚUW dla klatek schodowych, holi i łącznika wyposażone będą w klapy 

pożarowe. Po analizie zamieszczonych rzutów kondygnacji potrzeba około 26 klap pożarowych. 

 

Odpowiedź: 

Montaż klap pożarowych dla klatek schodowych, holi i łącznika nie został uwzględniony w zadaniu pn.: 

„Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą 

oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi”. 

 

Pytanie 3: 

Po analizie zamieszczonych rzutów kondygnacji prosimy o wyjaśnienie czy na połączeniu budynków  
C-1 i C-2 będą przejścia ewakuacyjne w postaci drzwi pożarowych typu antypanicznego. 
 
 
Odpowiedź: 

Tak. 
 


