
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 21.07.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz 
modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i 
odprowadzającej wody deszczowe z dachów i tarasów oraz instalacji elektrycznej w łazienkach w budynku 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap I”, numer sprawy: 
13/DB/TP/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00114509/01 z dnia 14-07-2021 r. 

 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert określając go na dzień 28.07.2021 r. godzina 10:00. 
 
 
Pytanie 1: 
Proszę o zamieszczenie na platformie przetargowej ekspertyzy technicznej pożarowej niezbędnej do wykonania 
projektu hydrantów pożarowych wraz z postanowieniem (niezbędna do wykonania wyceny). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnia posiadaną Ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Głównego Urzędu 
Statystycznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest w trakcie pozyskiwania aktualnej Ekspertyzy. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na przebudowę instalacji wod kan. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie posiada warunków technicznych na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
 
Pytanie 3: 
Czy zamówienie obejmuje przyłącze wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
 
Pytanie 4: 
Czy zamówienie obejmuje projekt odwodnienia terenu zewnętrznego, łącznie z parkingami. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje projektu odwodnienia terenu zewnętrznego, 
łącznie z parkingami. 
 
Pytanie 5: 
Czy należy wykonać inwentaryzację budowlaną dla projektu wod-kan czy Zamawiający posiada, jeśli posiada 
proszę o udostępnienie na platformie przetargowej zapisanej w wersji edytowalnej w DWG. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 6: 
Proszę o wskazanie pomieszczeń (podać numery) w których należy wykonać wymianę instalacji elektrycznej, czy w 
tych pomieszczeniach należy wymienić również instalacji teletechniczne np: SSP. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pomieszczenia objęte projektem instalacji elektrycznej to łazienki zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach 
budynku bloków A-C oraz bloku D, zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji w poszczególnych blokach 
budynku GUS. Pomieszczenia łazienek nie są numerowane. Rzuty wszystkich kondygnacji budynku bloków A-C 
oraz bloku D, stanowią Załączniki od 3 do 6 do przedmiotowej Modyfikacji i wyjaśnień SWZ. 
 
Pytanie 7: 
W związku z dużym zakresem prac projektowym (do wyceny) oraz sezonem urlopowym, prosimy o przełożenie 
terminu złożenia oferty z dnia 26.07.2021 roku na dzień 28.07.2021 roku. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania ofert, określając go na dzień 28.07.2021 r. 
godzina 10:00. 
 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ: 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 13.1) - było 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
24-08-2021 r. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 13.1) – powinno być 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
26-08-2021 r. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 14.5) - było 
Termin składania ofert upływa w dniu w dniu 26 lipca 2021 o godzinie 10:00. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 14.5) – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu w dniu 28 lipca 2021 o godzinie 10:00. 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – pkt 12 – było 
Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia  
24 sierpnia 2021 r. 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – pkt 12 – powinno być 
Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia  
26 sierpnia 2021 r. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia; 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 21-07-2021 r.; 
3) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 21-07-2021 r.; 
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4) Załącznik 1 - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego; 
5) Załącznik 2 – Modernizacja instalacji hydrantów wew. część konstrukcyjno – budowlana; 
6) Załącznik 3 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku A budynku GUS; 
7) Załącznik 4 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku B budynku GUS; 
8) Załącznik 5 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku C budynku GUS; 
9) Załącznik 6 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra IV bloku D budynku GUS 

 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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