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Wykonawcy 
  

 

 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym 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 nr BA.WZP.26.22.2021. 

 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej 
treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami: 
 
 
 

1. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie w jakimi trybie w/w postępowanie jest prowadzone. Zgodnie z 
zapisem SWZ: „Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w 
trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.” 
Zgodnie z zapisem z Ogłoszenia nr 2021/BZP 00150265/01 z dnia 2021-08-16: „Zamówienie 
udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 z ustawy”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonano stosownych zmian w SWZ – zmiana z dn. 
24.08.2021 r. na stronie WWW prowadzonego postępowania. Zamówienie prowadzone jest 
zgodnie z zapisem z Ogłoszenia nr 2021/BZP 00150265/01 z dnia 2021-08-16 w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

 
2. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o treść ustaleń z Dolnośląskim 

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i przyjętych odstępstw takich jak np. 
szerokość klatki schodowej przy zaprojektowanym pochwycie (np. detal – klatki schodowej – 
wymiary przejścia przy zamontowanym pochwycie od strony ściany oraz balustrady od strony 
duszy klatki schodowej). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączył dokumentację dotyczącą ustaleń z Dolnośląskim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej – załączniki do odpowiedzi na pytania. 

 
3. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dane techniczne oraz kartę 

katalogową istniejącej windy. 
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia dane techniczne windy: 
Producent: SCHINDLER 

Warszawa, 30 sierpnia 2021 r. 
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Nr ewidencyjny: N3128002640 
Nr fabryczny: 503.4194 
Rok budowy: 1996 
Udźwig: 630 kg 
Ilość przystanków: 6 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną istniejącej windy, w tym kartą katalogową. 

 
4. Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu realizacji zadania na 20 tygodni.  

Przyjęte w SWZ wymagany termin wykonania zamówienia 10 tygodni w dobie światowej 
pandemii koronowisrusa SARS-CoV-2 jest terminem nierealnym. Czas oczekiwania na samą 
dostawę materiałów dedykowanych takich jak drzwi p.poż to 10-12 tygodni, okna p.poż to 12-14 
tygodni, drzwi p.poż do windy to 12-14 tygodni. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia 10 tygodni wynika z ostatecznego 
terminu możliwości realizacji środków przeznaczonych do realizacji tego zamówienia. W związku z 
powyższym Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia. 

 
5. Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania i otwarcia ofert na 

07.09.2021r. Prośba wynika z dynamicznej sytuacji na rynku materiałów budowalnych, która 
wydłuża okres oczekiwania na oferty od podwykonawców i dostawców. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 03.09.2021 r., do godz. 12:00 – 
zmiana z dn. 24.08.2021 r. na stronie WWW prowadzonego postępowania 

 
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

    Dariusz Walaszczyk 
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