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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na robotę budowlaną (modernizację) w budynku Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, poniżej przedstawiam treść złożonych 

pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

 

Czy w zakresie zamówienia jest renowacja drzwi? Których? Przedmiar nie przewiduje. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej jest zapis o renowacji wszystkich 

zestawów drzwi piwnicy w etapie Ib. Zamawiający  zamieszcza skorygowany przedmiar. 

  

Pytanie 2. 

 

Przedmiar nie obejmuje robót okiennych.  Proszę o podanie które okna są do wymiany lub 

renowacji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie etapu Ib, zgodnie z dokumentacją projektową zakładany 

jest tylko demontaż w piwnicy trzech zestawów okien ze względu na projektowane czerpnie, 

oraz wymianę okna w serwerowni. Zamawiający  zamieszcza skorygowany przedmiar. 

  

Pytanie nr 3: 

 

Okno w serwerowni przewidziane jest w projekcie do wymiany. Przedmiar nie przewiduje.  

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie etapu Ib, zgodnie z dokumentacją projektową 

przewidziana jest wymiana jednego okna w serwerowni. Zamawiający  zamieszcza 

skorygowany przedmiar. 

 

Pytanie nr 4: 

 

Czy wykonujemy instalacje wentylacji i klimatyzacji w części B i C znajdujące się poza 

pomieszczeniami technicznymi?.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przyjętymi zakresami etapowania, w etapie Ib nie będzie 

wykonywana instalacja wentylacji i klimatyzacji w części budynku B oraz C, znajdującymi się 

poza pomieszczeniami technicznymi. 

 

Pytanie nr 5: 

Przedmiary, mimo ze dotyczą tylko etapu IB, są wyraźnie niedoszacowane. Nie zgadzają się ilości 

robót i do wykonania zamówienia konieczna będzie duża ilość robot innych - nieobjętych 

przedmiarami. Proszę o załączenie poprawnych przedmiarów. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zauważa, że przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym, a Wykonawca 

powinien kierować się przy sporządzaniu oferty całością dokumentacji. 

 

Załącznik: 

Skorygowany przedmiar. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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