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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych na docieplenie stropu, remont pokrycia 
dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW na dachu 
budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami  
o wyjaśnienie treści SWZ.  

 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 

Wniosek nr 1: 
Czy instalację odgromową dachu po demontażu na czas robót dekarskich, należy ponownie 
zamontować z materiałów pochodzących z demontażu? Czy z nowych materiałów? 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z Dokumentacją 
projektową (Załącznik nr 2 do SWZ), instalacja odgromowa jest wymieniana w całości na 
nowe elementy. 

Wniosek nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że remontowi podlega tylko rynna betonowa wieńcząca dach. 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zakres prac będących 
przedmiotem przedmiotowego postępowania został określony w Opisie przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) i Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2 do SWZ). 

Wniosek nr 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż rusztowania na gzymsie nad VI kondygnacją, 
będący jednocześnie częścią dachu VI kondygnacji? Rusztowanie jest konieczne do 
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wykonania remontu rynny dachowej usytuowanej po zewnętrznej stronie attyki dachu. Jeśli 
nie proszę wskazanie sposobu remonty rynny dachowej przy uwzględnieniu, że elewacja 
wykonana jest z piaskowca. 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie przewiduje 
możliwości usytuowania rusztowania na gzymsie. Sposób wykonania przedmiotowych prac 
leży po stronie Wykonawcy z zachowaniem zapisów Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 
2 do SWZ) i przepisów Prawa budowlanego. Wszelkie prace związane z ingerencją na 
elewacji zewnętrznej budynku należy uzgodnić z wykonawcą konserwacji i rewaloryzacji 
elewacji budynku UOKiK Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ANPOL" Andrzej Polański 
z siedzibą przy ul. J. Sapiehy 5/5, 37-630 Oleszyce, z uwagi na to że wykonawca udzielił 
gwarancji na wykonane roboty do dnia 4 grudnia 2023 r. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


