
 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 5.11.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego 
Urzędu Statystycznego al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ”, numer sprawy: 25/DB/TP/2021, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00251682/01 z dnia 29-10-2021 r. 

 
Pytanie 1: 
Proszę o odpowiedź na pytania jakie są parametry budynku? (powierzchnia, ilość kondygnacji, kubatura) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający poniżej przedstawia parametry budynku: 

1. powierzchnia użytkowa – 24 853,91m2 
2. kubatura – 115 612,96 m3 

3. kondygnacje: 
1) bloki A, B, C – 8 kondygnacji oraz piwnica; 
2) blok D – 5 kondygnacji oraz piwnica; 
3) łącznik – 1 kondygnacja oraz piwnica; 
4) zespół garażowo-magazynowy – 1 kondygnacja. 

 
Pytanie 2: 
Jakimi materiałami dysponuje Zamawiający oraz w jakiej formie ? (papierowa, pdf, dwg)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dysponuje: 

1. rzuty budynku (inwentaryzacja budowlana) – format: papierowy, dwg, PDF; 
2. analiza bezpieczeństwa pożarowego - format: papierowy, PDF; 
3. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - format: papierowy, PDF; 
4. aktualne przeglądy instalacji i urządzeń PPOŻ - format: papierowy. 

 
Pytanie 3: 
Czy termin wyznaczony przez Zamawiającego jest to termin opracowania ekspertyzy czy opracowania i uzgodnienia 
jej w KW PSP? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 7 SWZ, tj. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 tygodni od 
dnia podpisania umowy. W terminie 12 tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić 
Zamawiającemu zaakceptowaną przez KW PSP ekspertyzę, z zastarzeniem zapisów Kryterium oceny ofert (pkt 15 
SWZ). 
,,Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia „T” – 20% 
Zamawiający przyzna punkty w Kryterium nr 3, w zależności od deklaracji Wykonawcy w zakresie skrócenia terminu 
wykonania zamówienia. 
Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji Wykonawcy, następującą liczbę punktów w Kryterium nr 3: 

a) za brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia –0 pkt; 
b) za zadeklarowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 11 tygodni od daty podpisania 
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Umowy – 10 pkt; 
c) za zadeklarowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania 

Umowy –20 pkt”. 
 
Termin określony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia  nie będzie dłuższy niż 12 tygodni od daty 
podpisania Umowy. 
 
Pytanie 4: 
Jakie są wymagania co do osoby sprawdzającej ekspertyzę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Osobą sprawdzającą dokumentację po względem PPOŻ powinien być Rzeczoznawca PPOŻ, natomiast pod względem 
budowlanym Rzeczoznawca Budowlany. 
 

Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść wyjaśnień SWZ, 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. 
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