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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.23.2020.7 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja robót budowlanych 
obejmujących wydzielenie klatek schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań 
ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu” - sprawa 
BA.WZP.26.23.2020 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytanie zadane przez wykonawców do SIWZ: 
 
Pytanie 1:  
Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać drzwi D5, D11, D12 - stalowe czy 
aluminiowe? Drzwi D5 - 1 szt. oraz D11, D12 występują w piwnicy, pozostałe drzwi D5 na 
pozostałych kondygnacjach. 
 
Odpowiedź 
Dopuszcza się wykonanie drzwi w piwnicy i do pomieszczeń technicznych zarówno ze stali 
cynkowanej lub z aluminium. 
 
Pytanie 2:  
Na rzutach kondygnacji drzwi D5 występują w ilości 11szt, drzwi D11 w ilości 4szt, zestawienie 
stolarki określa Drzwi D5 w ilości 12szt,a drzwi D11 w ilości 3szt. Proszę podać ile faktycznie drzwi 
D5 i D11 należy zamontować? 
 
Odpowiedź 
Wykonawca zobowiązany jest zamontować 12 szt. drzwi D5 i 4 szt. drzwi D11.  
 
Pytanie 3:  

Udostępniona dokumentacja wykonawcza zawiera dwa odrębne rzuty I piętra klatki 

schodowej od ul. Lelewela, W folderze: REW_A_04.2019!!!_WAŻNE plik: 

UKE_WRO_PW_RZUTY-I PIĘTRO zawiera inny układ projektowanych ścian i drzwi niż ujęty w 

pliku: 09_UKE_WRO_PW_6 KLATKA SCHODOWA OD ULICY LELEWELA. Proszę o informację 

który układ obowiązuje do wyceny i wykonania? 

 
 

Warszawa, 10 sierpnia 2020 r. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że aktualne rzuty pięter znajdują się w zamieszczonej na BIP 

dokumentacji w folderze REW_A_04.2019!!!_WAŻNE. Jest to zmiana w stosunku do 

projektu pierwotnego na niektórych piętrach i dlatego folder został oznaczony w nazwie 

jako „WAŻNE” 

Pytanie 4:  

Okna 05 i 06 zaprojektowano jako drewniane ppoż, na wizji lokalnej okazało się że okna już 

wymienione na tej klatce schodowej na ostatniej kondygnacji są wykonanie jako 

aluminiowe ppoż, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien 05 i 06 z aluminium w klasie 

odporności ogniowej zamiast drewnianych? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału, z którego wykonana będzie stolarka okienna z 

drewnianej na aluminiową, przy zachowaniu pozostałych parametrów i wyglądu okna 

z zewnątrz. 

Pytanie 5:  

Okna 03 i 04 zaprojektowano jako drewniane ppoż, na wizji lokalnej okazało się że te okna 

piwniczne są wykonanie z PCV , czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien 03 i 04 z 

aluminium w klasie odporności ogniowej zamiast drewnianych? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału, z którego wykonana będzie stolarka okienna 

z drewnianej na aluminiową przy zachowaniu pozostałych parametrów i wyglądu okna 

z zewnątrz. 

Pytanie 6:  

Proszę udostępnić STWIORB dot. robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu odrębną dla każdej branży dokumentację STWIORB. 

Pytanie 7:  

Proszę udostępnić informacje, dane jakie należy umieścić na tablicy informacyjnej zbiorczej 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że na tablicy należy umieścić następujące informacje:  

PARTER 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WE WROCŁAWIU 

PIĘTRO I 

DOLNOŚLĄSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH WE WROCŁAWIU 

PIĘTRO II 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU 

PIĘTRO III 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU 
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PIĘTRO IV 

PROKURATURA REGIONALNA WE WROCŁAWIU 

PIĘTRO V 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DELEGATURA WE WROCŁAWIU 

 

Zamawiający zastrzega, że ostateczna kolorystyka, krój czcionek i ich wielkość oraz układ 

napisów i ich treść (w przypadku oficjalnej zmiany nazwy instytucji) na tablicy informacyjnej  

powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym na roboczo. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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