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Informacja dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania 
ofertowego pn.: Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą „Modernizacja sal 
konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW”, znak: 
AG.I.272.2.5.2021. 
 

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
Proszę o weryfikację powierzchni zapisanych w OPZ. Budynek ma 2 kondygnacje, a zapisana w OPZ 

powierzchnia użytkowa to dwukrotność powierzchni zabudowy. Biorąc pod uwagę, że sala obrad 

obejmuje 2 kondygnacje, a powierzchnia użytkowa nie obejmuje powierzchni korytarzy, schodów i ścian 

podane dane nie są wiarygodne. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie „Opis stanu 
istniejącego” opisywany jest cały budynek więc powierzchnia dotyczy całego obiektu. Postępowanie 
dotyczy części budynku uwzględnionego w załączniku „Zakres opracowania” 
 
Pytanie 2: 
Proszę o potwierdzenie, że projekt nie obejmuje instalacji wentylacji mechanicznej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że projekt nie obejmuje instalacji wentylacji mechanicznej. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o potwierdzenie, że projekt nie obejmuje remontu pomieszczeń sanitarnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że projekt nie obejmuje remontu pomieszczeń sanitarnych. 
 
Pytanie 4: 
Proszę o potwierdzenie, że projekt nie obejmuje instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że projekt nie obejmuje instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
 
Pytanie 5: 
Proszę o potwierdzenie, że projekt nie obejmuje przebudowy pomieszczeń.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że projekt nie obejmuje przebudowy pomieszczeń a jedynie ich modernizację. 



 
 
Pytanie 6: 
Proszę o udostępnienie rzutu drugiej kondygnacji budynku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że budynek posiada jedną kondygnację i kondygnację przyziemia, której nie 
obejmuje opracowanie. Budynek nie posiada drugiej kondygnacji. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający posiada ocenę stanu technicznego konstrukcji budynku?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że posiada ocenę okresową obiektu wykonywaną zgodnie z art. 62 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
 
Pytanie 8: 
Jeśli nie, czy w przedmiocie zamówienia należy uwzględnić ocenę stanu technicznego konstrukcji 
budynku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że mając na uwadze odpowiedź na pytanie nr 7 w przedmiocie zamówienia nie 
trzeba uwzględniać oceny stanu technicznego konstrukcji budynku. 
 
 
        
     z up. Dyrektora Generalnego  
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