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Znak sprawy: ZP/62/TP2/2022   Zabrze, 22.11.2022r. 
 
 

O D P O W I E D Ź nr 1 
                                na zapytania w sprawie SWZ 

 
 

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) 
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:  

  

               

REMONT DWÓCH RYZALITÓW BUDYNKU NR 4 
 
 
 

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710). 

 
Pytanie nr 1  
Czy zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych z miesięcznym rozliczeniem 
zakresu robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ. 
 
Pytanie nr 2  
Czy funkcję kierownika budowy i kierownika robót może pełnić ta sama osoba 
z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem przy obiektach wpisanych do rejestru 
wojewódzkiego konserwatora zabytków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ. 
 
Pytanie nr 3 
Czy funkcję kierownika robót może pełnić osoba z uprawnieniami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi  
z ograniczeniami, jednocześnie posiadająca wymagane doświadczenie przy obiektach 
wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe z uwagi na fakt, iż przepisy 
ograniczają uprawnienie takich osób do prowadzenia prac przy budynkach o kubaturze 
do 1 000m3,  budynek nr 4 ma 34 398 m3. 
 
Pytanie nr 4 
Czy i na jakich zasadach wykonawca będzie mógł korzystać z aktualnie ustawionych przy 
elewacji rusztowań? Czy wykonawca będzie odpowiedzialny za spełnienie wszystkich 
formalnych wymagań dotyczących ww. rusztowań, takich jak; przeglądy dzienne, 
tygodniowe, protokoły rezystancji uziemienia itp. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
przebudowy istniejących rusztowań? Modyfikacja ich konstrukcji prawdopodobnie będzie 
konieczna do przeprowadzenia prac przy gzymsach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem  
i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym nie 
będzie mógł korzystać z aktualnie ustawionych rusztowań pełniących funkcję 
zabezpieczenia elewacji budynku. Zamawiający przypomina, iż  Wykonawca 
odpowiedzialny jest za organizację placu budowy oraz jego zabezpieczenie.  

 
           Zamawiający 

       

                  z up. DYREKTORA 

        Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
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