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 Wszyscy Wykonawcy  

  

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 24 i 25.03.2020 roku.  
 
Dotyczy: postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej SSWIN (sygnalizacji 
włamania i napadu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 24 i 25 marca 2020 roku r. wpłynęły pytania do Zapytania 
publicznego z dnia 24.03.2020 r. 
 
Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający posiada rzuty architektoniczno - budowlane w wersji elektronicznej (pdf 
lub dwg) i/lub papierowej budynków I/ZUS w Pułtusku i Gostyninie? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający posiada rzuty architektoniczno - budowlane w wersji wyłącznie papierowej 
budynków I/ZUS w Pułtusku i Gostyninie. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze 
względu na aktualnie występującą pandemię w Polsce i na świecie oraz ze względu na 
dynamikę wprowadzanych przez rząd polski obostrzeń?   
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu, 
jednocześnie, biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią 
wirusa, zamawiający nie jest w stanie przewidzieć biegu sprawy w przyszłości. 
 
Pytanie 3 
Odnośnie sformułowania:  "inwentaryzację istniejących pomieszczeń w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (architektoniczno – 
budowlaną oraz w zakresie istniejących instalacji)" 
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- czy istnieje dokumentacja budowlana budynków, jeżeli tak w jakiej formie jest dostępna 
(papierowa, pdf, dwg)? 
- jaki ma być zakres wymaganej inwentaryzacji, tylko instalacje nisko prądowe czy też w 
jakimś szerszym zakresie? 
 
Odpowiedź 3 
Inwentaryzację należy przeprowadzić dokładnie tak jak jest to sformułowane w samym 
pytaniu a więc tylko i wyłącznie " ... w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy." Dotyczy to wszystkich działów branżowych inwentaryzacji - 
architektury oraz instalacji, w tym niskoprądowej.  Wykonanie projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wynikające z tego konieczne opracowania leżą w gestii 
uprawnionego projektanta. 
Zamawiający dysponuje papierową dokumentacją, jednakże projekty branży instalacyjnych 
mogą wymagać weryfikacji ze stanem rzeczywistym. 
 
Pytanie 4 
Czy budynki ZUS w Gostyninie oraz w Pułtusku są objęte ochroną Urzędu 
Konserwatora Zabytków? 
 
Odpowiedź 4 
Działka ani budynek ZUS w Gostyninie nie są w obszarze objętym nadzorem konserwatora 
zabytków 
W Pułtusku działka leży na obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków , natomiast 
sam budynek nie jest zabytkiem. 
 
 
        p.o. DYREKTORA 
         Donata Szopińska-Frąszczak 
 


