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Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót 
budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły 

Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy                                 
w Pęczniewie  oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie”.  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP  i na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 31.03.2020 roku na realizację zadania pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych                                       
z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego                                
w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola                                     
w Pęczniewie".  

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 
podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1: 
 
W PFU piszecie , pkt 1.5. "Dokumentacja winna obejmować również te elementy, które nie są 

bezpośrednio związane z planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a są 
niezbędne dla spełnienia wymagań obowiązujących przepisów w tym p-poż, bezpieczeństwa 
przebywania ludzi i warunków higieniczno-sanitarnych."  

Czy w związku z tym posiadacie Państwo ekspertyzę ppoż. budynków i stosowne odstępstwa 
od przepisów WT dotyczące dróg ewakuacyjnych, stosownego wydzielenia ppoż klatek schodowych.  

Czy wymiana oświetlenia dotyczy oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego? Czy może obiekty 
były już dostosowywane do aktualnych przepisów ppoż i pytanie w związku z tym jest nieaktualne? 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż zadanie obejmuje przeprowadzanie prac remontowych związanych  

z poprawą efektywności energetycznej. Nie jest rozbudową ani nadbudową budynku.  
W związku z tym powyższy zapis dotyczy jedynie elementów budynków i instalacji związanych 

z prowadzonymi pracami.  
Ponadto informujemy, iż wymiana dotyczy jedynie oświetlenia podstawowego. 

Wyjaśniamy, że budynek posiada pozwolenie na użytkowanie oraz przeprowadzane przeglądy, nie 
zostały wydane przez odpowiednie służby żadne decyzje nakazujące przeprowadzenie prac związanych 
z dostosowaniem budynku. 
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